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المالية النيابية :مبررات رفع
الدوالر لم تتحقق

منتمون �إلى �أحزاب يزيفون اللوحات ويطرحون �أنف�سهم كم�ستقلين

حمالت انتقائية لتمزيق �صور المر�شحين
تتجنب بع�ض القوائم

 بغداد /تميم الح�سن

تت�ص ��اعد احلم�ل�ات االنتخابي ��ة تدريجي ��ا
يف ال�ش ��هر الأخ�ي�ر قب ��ل موع ��د االق�ت�راع
املق ��رر �إج ��را�ؤه يف ت�ش ��رين الأول املقب ��ل،
فيما تتزاي ��د باملقابل حمالت متزيق �ص ��ور
املر�شحني.
ويخ�س ��ر املر�ش ��ح الواحد مبع ��دل  8مليون
دين ��ار �إذا ق ��رر �ش ��خ�ص واحد �إت�ل�اف الفتة
انتخابية ،وهي عملية قد ال تتطلب �أكرث من
ب�ضع دقائق.
كذلك تقوم البلديات يف املدن ب�إزالة ال�صور
املخالفة للتعليمات اخلا�ص ��ة بطريقة ن�ش ��ر
وتوزيع اللوحات الإعالنية للمر�شحني.
لك ��ن حم�ل�ات التمزي ��ق ال�ش ��عبية والإزال ��ة
البلدي ��ة لي�س ��تا مت�س ��اويتان ،فهن ��اك بع�ض

ال�شخ�ص ��يات والق ��وى ال�سيا�س ��ية ال تتعر�ض
يافطاتها للتدمري لعدة �أ�سباب.
وتدخ ��ل قناع ��ات اجلماع ��ات الت ��ي تق ��وم
بالتمزي ��ق ،وانتم ��اءات بع� ��ض مديري ��ات
البلديات لبع�ض الأحزاب ،يف عملية املفا�ضلة
يف �إتالف ال�صور.
كما تخ�ش ��ى بع�ض احل ��ركات ال�ش ��عبية ،التي
ب ��د�أت م�ؤخرا ب�إط�ل�اق حمالت متزيق �ص ��ور
الرت�ش ��يح لأ�س ��باب مقاطع ��ة االنتخابات ،من
امل�س ��ا�س مبر�ش ��حي الف�صائل امل�س ��لحة خوفا
من العقاب.
باملقاب ��ل حت ��ذر اللجن ��ة املخت�ص ��ة بحماي ��ة
االنتخابات من تلك الأفعال ،وتفر�ض غرامات
مباليني الدنانري على الفاعلني.
وعل ��ى غ ��رار جلن ��ة مكافح ��ة ال ��دوام ،الت ��ي
ت�ش ��كلت �ش ��عبي ًا يف فرتة احتجاجات ت�شرين

ب�ي�ن عام ��ي  2019و ،2020هناك فرق جديدة
لتمزيق �صور املر�شحني.
يقول احمد �س ��امي ،وهو ا�س ��م م�س ��تعار لأحد
امل�ؤيدي ��ن جلماع ��ة متزي ��ق ال�ص ��ور" :نح ��ن
نرف� ��ض االنتخاب ��ات ب�س ��بب الف�س ��اد ووجود
اجلماع ��ات امل�س ��لحة ،و�إت�ل�اف ال�ص ��ور اح ��د
و�سائل املقاطعة".
ً
وكان  11تي ��ار ًا �سيا�س ��يا م ��ن بينه ��م التي ��ار
ال�صدري الذي عاد م�ؤخرا �إىل االنتخابات ،قد
�أعلن يف متوز املا�ضي ،مقاطعته االنتخابات.
وي�ض ��يف �س ��امي وه ��و اح ��د النا�ش ��طني يف
وا�س ��ط والذي ف�ض ��ل عدم ذكر ا�سمه ال�صريح
يف ات�ص ��ال مع (املدى)� ،أن "املر�شحني اغلبهم
معروف ��ون لأه ��ايل املدين ��ة بالف�س ��اد و�س ��وء
الإدارة ،وال ميك ��ن �أن نقب ��ل �أن يك ��ون ه� ��ؤالء
ممثلني لنا يف الربملان".

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

بغداد /فرا�س عدنان

وي�ش ��ارك يف االنتخاب ��ات �أكرث م ��ن 3000
مر�ش ��ح يتناف�س ��ون على �ش ��غل  329مقعد ًا
برملاني ًا موزعة على  83دائرة انتخابية.
وكان ��ت دع ��وات ق ��د انطلقت على من�ص ��ات
التوا�ص ��ل االجتماعي ،لتنفيذ حملة متزيق
�ص ��ور املر�ش ��حني يف النا�ص ��رية ،باب ��ل،
وا�سط ،الديوانية ،والنجف.
و�أم� ��س ن�ش ��رت �ص ��فحات يف "في�س ��بوك"
�ص ��ورا �أظهرت م�س�ي�رات �ش ��باب يف احللة
(مركز حمافظ ��ة بابل) يحتجون على ن�ش ��ر
�صور املر�شحني.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر �سيا�س ��ية ،ف ��ان هن ��اك
عملي ��ات "تزوي ��ر" جت ��ري يف لوح ��ات
املر�ش ��حني ،و�أن دع ��اوى منظ ��ورة �أم ��ام
الق�ضاء بهذا ال�ش�أن.

تق ��ول اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب �إن جميع
مربّرات تغيري �س ��عر �ص ��رف الدوالر مقارنة بالدينار
العراقي مل تتحقق ،نافية وجود انخفا�ض يف مبيعات
البن ��ك املرك ��زي لغاي ��ة الوقت احل ��ايل ،م�ش ��ددة على
ا�ستمرار تدفق العملة ال�صعبة �إىل خارج العراق.
و�أف ��ادت اللجن ��ة ب�أن النظ ��ر يف القرار �س ��ابق لأوانه
و�س ��يكون مع م�ش ��روع قان ��ون املوازنة للع ��ام املقبل
ال ��ذي ما زال يف عهدة احلكومة ،وحتدثت عن امتالك
جمل� ��س الن ��واب ال�ص�ل�احية يف التدخ ��ل ومعاجل ��ة
م ��ا خلف ��ه م ��ن �آث ��ار اقت�ص ��ادية فادحة بح ��ق املواطن
الب�سيط ،من خالل �إعادة النظر فيه �أو تعديله.
ويقول ع�ض ��و اللجنة ناجي ال�س ��عيدي ،يف ت�ص ��ريح
�إىل (املدى)� ،إن "اقرتاح و�ض ��ع �س ��عر �صرف الدوالر
�ش� ��أن حكومي وتنفيذي ،قبل �أن يكون من اخت�صا�ص

جمل�س النواب".
و�أ�ض ��اف ال�س ��عيدي النائ ��ب عن كتل ��ة �س ��ائرون� ،أن
"م ��ادة يف قوانني املوازنة الت ��ي ت�أتي من احلكومة
على �ش ��كل م�ش ��روع ،يتم فيها و�ض ��ع �س ��عر ال�صرف،
وتت ��م مناق�ش ��تها مع بقية بن ��ود املوازن ��ة يف جمل�س
النواب".
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان "معرفة جممل الإي ��رادات احلكومية
تتم يف �ض ��وء حتديد �س ��عر الدوالر مقارن ��ة بالدينار
العراق ��ي ،وو�ض ��ع �س ��عر منا�س ��ب لربمي ��ل النف ��ط،
وهنا �ستت�ض ��ح لنا معامل املوازن ��ة من حيث العائدات
والنفقات ومقدار العجز املخطط".
وب�ي�ن ال�س ��عيدي� ،أن "اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س
الن ��واب مل تتلق لغاية الوقت احلايل م�ش ��روع قانون
املوازنة للعام املقبل ،وال نعرف �شيئ ًا ر�سمي ًا عن �سعر
الدوالر".
 التفا�صيل �ص2

طالب عبد العزيز يكتب:

ف������ي م����ع����ن����ى ف����ق����د ال����ح����ي����اة

 التفا�صيل �ص3

تريث في الح�صول على لقاح كورونا الرو�سي
 خا�ص /المدى
ق� � ّرر الع ��راق الرتي ��ث يف احل�ص ��ول عل ��ى اللق ��اح
الرو�سي (�سبوتنك  )vامل�ضاد لكورونا.
وذك ��رت الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء يف بيان
تلقت ��ه (املدى)� ،إن "اللجن ��ة العليا لل�صحة وال�سالمة
ق� � ّد ق� � ّررت يف اجتماعه ��ا الأخ�ي�ر يف اخلام� ��س م ��ن
ال�ش ��هر احلايل الرتيث يف التعاقد على �شراء اللقاح
الرو�سي امل�ضاد لفايرو�س كورونا".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "الق ��رار جاء ل�س ��ببني� ،أولهما
وجود كمي ��ة كافية من اللقاحات ،والثاين عدم �إقرار

اللقاح الرو�س ��ي من قب ��ل منظمة ال�ص ��حة العاملية".
م ��ن جانب ��ه ،ذكر ع�ض ��و جلن ��ة ال�ص ��حة والبيئة يف
جمل� ��س الن ��واب ح�س ��ن خالط ��ي ،يف ت�ص ��ريح �إىل
(امل ��دى)� ،أن "الع ��راق عندم ��ا مل مين ��ح الإذن يف
احل�ص ��ول على اللقاح الرو�س ��ي ف�أن ذلك له مربراته،
وقد ا�ستند �إىل تقارير خرباء ال�صحة".
و�أ�ض ��اف خالطي� ،أن "املوقف الوبائي يف حت�س ��ن،
ونح ��ن ن�أمل باخل ��روج من املوج ��ة الثالثة ب�أ�س ��رع
وق ��ت ،ولكن ه ��ذا يعتمد عل ��ى االلت ��زام بالإجراءات
الوقائية واحل�صول على اللقاح".
 التفا�صيل �ص4

العراق يبحث عن م�صادر بديلة لتوليد الكهرباء
 ترجمة :حامد �أحمد
�أكد تقرير اهتمام العراق باالنتقال �إىل م�صادر الطاقة
البديل ��ة الأنظف ،الفتا �إىل �أن الغر�ض منها هو توليد
الطاقة الكهربائية ،م�شدد ًا على �أن العقود املوقعة يف
هذا املجال �س ��تقلل االعتماد عل ��ى الوقود الأحفوري،
فيما حتدث عن �إهدار مليارات الدوالرات ب�سبب عدم
اال�ستفادة من الغاز الطبيعي ،كا�شفا عن وجود خطة
للق�ضاء على هذا الهدر خالل �سنتني �أو ثالث �سنوات.
وذك ��ر تقري ��ر وكال ��ة ا�سو�ش ��ييتدبر�س وموق ��ع
 ،Climate News Networkترجمت ��ه (امل ��دى)،
�أن "العراق ي�ضع اهتمامه الآن باالنتقال �إىل م�صادر
الطاق ��ة البديل ��ة الأنظف لتولي ��د الطاق ��ة الكهربائية
باالعتم ��اد على الطاقة ال�شم�س ��ية املتوفرة ،الإ�ض ��افة
�إىل م�شاريع تطوير �إنتاج النفط".

و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "عق ��د ًا مت توقيع ��ه م�ؤخر ًا مع
احدى �ش ��ركات الطاق ��ة العاملية لال�س ��تثمار يف ثالثة
م�شاريع احدها �إن�ش ��اء حمطة �شم�سية لتوليد الطاقة
الكهربائية".
و�أ�شار� ،إىل �أن "�شركة توتال الفرن�سية للطاقة وقعت
الأحد املا�ضي مع العراق عقد ًا بقيمة  27مليار دوالر
لال�س ��تثمار يف جم ��ال �إنت ��اج النفط والغ ��از والطاقة
الكهربائية ال�شم�سية يف وقت تواجه فيه البالد �أزمة
حادة يف �إنتاج الطاقة الكهربائية".
وينقل التقرير ،عن "مدير �شركة توتال ،باترك بويان
الق ��ول ب� ��أن الطموح ه ��و م�س ��اعدة الع ��راق يف بناء
م�س ��تقبل �أكرث ا�س ��تقرار ًا ودميومة من خالل تطوير
�إي�ص ��ال الطاقة الكهربائية عرب ا�ستغالل موارد البلد
الطبيعية الأكرث ا�ستدامة".
 التفا�صيل �ص2

دعوات للقيام بحمالت م�ستمرة بم�شاركة البحث االجتماعي

ازدياد ن�شاط المت�سولين و�أغلبهم ينتمي �إلى مافيات
 بغداد /نب�أ م�شرق
ي�ش ��هد املجتمع العراقي زيادة وا�ضحة
يف �أع ��داد املت�س ��ولني املتواجدي ��ن يف
الط ��رق والتقاطع ��ات الرئي�س ��ة ،ويف
وق ��ت ت�ؤك ��د وزارة الداخلي ��ة �أن �أغلب
ه�ؤالء وهم من الأطف ��ال ينفذون �أوامر
ت�ص ��در �إليه ��م م ��ن �ش ��بكات ومافي ��ات،
يدع ��و خ�ب�راء �إىل حم�ل�ات م�س ��تمرة
بحقهم ي�شرتك فيها البحث االجتماعي؛
للوق ��وف عل ��ى �أ�س ��باب تفاق ��م ه ��ذه
الظاهرة.
ويق ��ول عب ��د احلاف ��ظ اجلب ��وري ،ع ��ن
عالقات ال�شرطة املجتمعية ،يف ت�صريح
�إىل (امل ��دى)� ،إن "�أكرث من حملة توعية
ح�ص ��لت ب�ش� ��أن املت�س ��ولني و�أو�ضاعهم
وكيفية مواجهة هذه الظاهرة".
وتاب ��ع اجلب ��وري� ،أن "ا�س ��تطالع ًا

�أجرين ��اه؛ للوق ��وف على حاج ��ة ه�ؤالء
للم�س ��اعدة ،وهل هي حقيقية� ،أما هناك
ع�صابات ومافيات تقف وراءهم".
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان "نتائج ما تو�صلنا �إليه
�أظه ��رت وج ��ود �ش ��بكات تدي ��ر ه� ��ؤالء
املت�س ��ولني ،و�أن �أجه ��زة ق ��وى الأم ��ن
الداخلي قد �شنت �أكرث من حملة بحقهم،
لك ��ن املواقف التابعة لن ��ا ال تكفي لهم".
و�أورد اجلب ��وري� ،أن "معاجل ��ة ه ��ذه
الظاهرة ال تقت�صر على وزارة الداخلية،
بل املو�ضوع مرتبط ب�أكرث من جهة ،من
�أج ��ل حتديد من هو املحتاج �إىل رعاية،
ومن الذي يت�سول تنفيذ ًا لأوامر ت�صدر
من �شبكات ومافيات".
وحت ��دث ،ع ��ن "�أعم ��ال جت ��ري يف
التقاطع ��ات لكنه ��ا ت�أخ ��ذ �ص ��ورة
الت�س ��ول ،وه ��ذه الأم ��ور تك ��ون
معاجلتها �أي�ض� � ًا من خ�ل�ال تلك اجلهود

امل�ش�ت�ركة للجه ��ات ذات العالق ��ة".
وم�ض ��ى اجلب ��وري� ،إىل �أن "امل�ش ��كلة
الت ��ي تواجهنا هي الوع ��ي االجتماعي،
و�ض ��رورة �أن ال يكون املواطن �أداة من
�أدوات الت�ش ��جيع على الت�سول وال يقع
�ض ��حية ممار�س ��اتهم يف احل�صول على
العطف وباحلقيقة �أن ه�ؤالء املت�سولني
جزء كب�ي�ر منه ��م ينتمي �إىل ع�ص ��ابات
ومافيات".
م ��ن جانب ��ه ،ذكر اخلب�ي�ر الأمني �س ��عد
العبي ��دي ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)،
�أن "ظاه ��رة الت�س ��ول �أ�ص ��بحت �أك�ث�ر
تنظيم� � ًا يف الوق ��ت احل ��ايل ،وهن ��اك
م�س� ��ؤولون ع ��ن انت�ش ��ار الأطف ��ال يف
ال�شوارع وتقاطعات الطرق الرئي�سة".
و�أ�ضاف العبيدي� ،أن "ق�سم ًا من ه�ؤالء
املتواجدي ��ن يف ال�ش ��ارع ينت�ش ��رون
ب�شكل عفوي ويقدمون خدمات ب�سيطة

د .احمد عبد الرزاق �شكارة يكتب:

االنتخابات البرلمانية العراقية المبكرة بين التحديات واال�ستحقاقات

مث ��ل تنظي ��ف زج ��اج ال�س ��يارات ،لك ��ن
الأغلبية يعملون بنحو منظم وجزء من
�شبكات ومافيات".
ولف ��ت� ،إىل �أن "اخلط ��ر ال يظه ��ر فق ��ط
م ��ن خ�ل�ال تواج ��د ه� ��ؤالء الأطفال يف
ال�ش ��وارع ،بل يتجلى عند ا�س ��تخدامهم
لتنفيذ جرائم البع�ض منها خطري".
و�ش ��دد العبي ��دي ،عل ��ى �أن "وزارة
الداخلي ��ة ينبغ ��ي منه ��ا �أن متار� ��س
دوره ��ا جتاه ه� ��ؤالء املت�س ��ولني الذين
يتواج ��دون بنحو علني يف ال�س ��احات
والتقاطع ��ات املهم ��ة ،ال�س ��يما يف
العا�صمة بغداد".
وانته ��ى العبي ��دي� ،إىل �أن "مواجه ��ة
هذه الظاهرة ينبغي �أن ال تقت�ص ��ر على
اجلان ��ب الأمن ��ي بل ينبغي �أن ي�ش�ت�رك
فيها البحث االجتماعي لتق�صي �أ�سباب
تفاقمه ��ا يف الع ��راق على النح ��و الذي
و�صلنا �إليه حالي ًا".
وكان ��ت وزارة الداخلي ��ة ق ��د �أعلنت يف
بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى) ،ع ��ن اعتق ��ال 46
مت�س ��و ًال يف بغ ��داد� ،ض ��من حمالته ��ا
ملكافحة اجلرمية.

جهود لت�شريع مهم للعمال قبل حل البرلمان
 بغداد /ح�سين حاتم
رجح ��ت جلنة العم ��ل النيابية ووزارة
العمل الت�ص ��ويت على قانون ال�ضمان
االجتماع ��ي والتقاع ��د للعم ��ال خ�ل�ال
ال ��دورة الربملاني ��ة احلالي ��ة نظ ��را
لأهميته.
و�أجريت تعديالت عديدة على القانون
خ�ل�ال القراءتني الأوىل والثانية ،فيما
القى القانون ترحيبا من قبل ال�شرائح

امل�ش ��مولة ب ��ه ،كونه �سين�ش ��ط القطاع
اخلا� ��ص ويخف ��ف العبء ع ��ن القطاع
احلكومي �أو يت�س ��اوى معه يف بع�ض
الأحيان.
ويقول ع�ض ��و جلنة العمل وال�ش� ��ؤون
االجتماعية والهجرة واملهجرين فا�ضل
جابر الفتالوي يف حديث �إىل (املدى)،
�إن "قان ��ون ال�ض ��مان االجتماع ��ي
والتقاعد للعم ��ال متت قراءته قراءتني
وهو جاهز للت�صويت".

و�أ�ض ��اف الفت�ل�اوي� ،أن "القان ��ون
يعد م ��ن القوان�ي�ن املهمة والأ�سا�س ��ية
ل�ض ��مان حقوق العمال" ،م�ش ��ددا على
"عق ��د جل�س ��ة طارئة للت�ص ��ويت على
القانون".
و�أ�ش ��ار �إىل� ،أن جلنت ��ه "�أجرت العديد
م ��ن التعدي�ل�ات بع ��د مناق�ش ��ات م ��ع
منظمات املجتمع املدين ووزارة العمل
والوزارات املعنية بهذا القانون".
 التفا�صيل �ص3

لطفي حامت يكتب:

ال��ع��ول��م��ة ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة وف��ع��ال��ي��ة ال��دول��ة الوطنية

عبد المهدي يت�سبب با�ستقالة اثنين من م�س�ؤولي ذي قار
ذ ي قار /ح�سين العامل
�أعل ��ن اثن ��ان م ��ن امل�س� ��ؤولني يف ذي ق ��ار تقدميهم ��ا
ا�س ��تقالتيهما ب�س ��بب �ص ��ورة انت�ش ��رت للمحاف ��ظ �أحم ��د
اخلفاج ��ي م ��ع رئي�س الوزراء ال�س ��ابق ع ��ادل عبد املهدي
�أثناء ح�ض ��ورهما جمل�س عزاء وفاة املرجع الديني حممد
�سعيد احلكيم يف النجف.

وقال معاون املحافظ عبا�س اخلزاعي يف من�ش ��ور تابعته
(املدى)� ،إنه ي�ض ��ع ا�س ��تقالته حتت يد �ض ��حايا املحافظة،
احتجاج ًا على �صورة عبد املهدي واخلفاجي.
وكان م�ست�ش ��ار املحافظ ل�ش�ؤون ال�شهداء واجلرحى علي
مه ��دي عجي ��ل ،ق ��د �أعلن ه ��و الآخر ع ��ن ا�س ��تقالته لنف�س
ال�سبب.
 التفا�صيل �أخرى �ص4
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�أكدت ا�ستمرار تدفق العملة ال�صعبة �إلى الخارج

المالي��ة النيابية تدع��و لمراجعة �سعر ال�صرف :جميع مب ّررات رف��ع الدوالر لم تتحقق

 بغداد /فرا�س عدنان

تقول اللجنة المالية في مجل�س
مبررات تغيير
النواب �إن جميع ّ
�سعر �صرف الدوالر مقارنة
بالدينار العراقي لم تتحقق ،نافية
وجود انخفا�ض في مبيعات البنك
المركزي لغاية الوقت الحالي،
م�شددة على ا�ستمرار تدفق العملة
ال�صعبة �إلى خارج العراق .و�أفادت
اللجنة ب�أن النظر في القرار �سابق
لأوانه و�سيكون مع م�شروع قانون
الموازنة للعام المقبل الذي ما زال
في عهدة الحكومة ،وتحدثت عن
امتالك مجل�س النواب ال�صالحية
في التدخل ومعالجة ما خلفه
من �آثار اقت�صادية فادحة بحق
المواطن الب�سيط ،من خالل �إعادة
النظر فيه �أو تعديله.

ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة ناج ��ي ال�س ��عيدي ،في
ت�ص ��ريح �إلى (المدى)� ،إن "اقتراح و�ضع �سعر
�صرف الدوالر �ش�أن حكومي وتنفيذي ،قبل �أن
يكون من اخت�صا�ص مجل�س النواب".
و�أ�ض ��اف ال�س ��عيدي النائب عن كتلة �سائرون،
�أن "م ��ادة في قوانين الموازن ��ة التي ت�أتي من
الحكومة على �ش ��كل م�ش ��روع ،يتم فيها و�ض ��ع
�س ��عر ال�ص ��رف ،وتتم مناق�ش ��تها مع بقية بنود
الموازنة في مجل�س النواب".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى ان "معرف ��ة مجم ��ل الإي ��رادات
الحكومية يتم في �ض ��وء تحديد �س ��عر الدوالر
مقارنة بالدينار العراقي ،وو�ضع �سعر منا�سب
لبرمي ��ل النف ��ط ،وهن ��ا �ستت�ض ��ح لن ��ا معال ��م
الموازنة من حيث العائدات والنفقات ومقدار

العجز المخطط".
وبين ال�سعيدي� ،أن "اللجنة المالية في مجل�س
الن ��واب لم تتلق لغاية الوقت الحالي م�ش ��روع
قانون الموازنة للعام المقبل ،وال نعرف �ش ��يئ ًا
ر�سمي ًا عن �سعر الدوالر".
وفيما ر�أى� ،أن "الحديث عن و�ضع �سعر جديد
�أو الإبق ��اء على ما هو عليه حالي ًا  ،ما زال �أمر ًا
�س ��ابق ًا لأوانه" ،رجح في الوقت ذاته" ،ت�أجيل
مناق�شة الموازنة بنحو كامل �إلى العام المقبل
ب�س ��بب ق ��رب موع ��د االنتخاب ��ات المزم ��ع �أن
تجري في العا�شر من ال�شهر المقبل".

خـاص

ونف ��ى ال�س ��عيدي� ،أن "يكون ال�س ��بب الرئي�س
والوحيد من وراء تغيير �سعر ال�صرف لتغطية
عج ��ز الموازن ��ة كم ��ا ي ��روج عن ��ه في و�س ��ائل
الإعالم".
و�أو�ضح ع�ضو اللجنة المالية ،ان "الهدف كان
�أبع ��د م ��ن ذلك بكثير ،وفي �ض ��وء ذلك �ص ��درت
ما ت�س ��مى بالورقة البي�ض ��اء المتعلقة ب�إ�صالح
النظام االقت�صادي والمالي في العراق".
ويجد ال�س ��عيدي� ،أن "�أي من �أهداف رفع �سعر
ال�صرف لم يتحقق� ،سواء على ال�صعيد المالي
المتعلق بالعجز� ،أو النقدي المتعلق بتخفي�ض

بي ��ع االحتياطات من العملة ال�ص ��عبة� ،إ�ض ��افة
�إلى تحقيق التنمية" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "جميع
تل ��ك المب ّررات ل ��م نلم�س له ��ا �أثر ًا عل ��ى �أر�ض
الواقع".
و�أردف� ،أن "مجل� ��س الن ��واب �س ��واء كان ف ��ي
ال ��دورة الحالي ��ة �أو الالحق ��ة ،ل ��ه �أن يمار� ��س
�ص�ل�احياته الد�س ��تورية ويعدّل �س ��عر �ص ��رف
ال ��دوالر و�إرجاع ��ه لم ��ا كان عليه في ال�س ��ابق،
ال�سيما مع انتفاء مبرراته".
وم�ض ��ى ال�س ��عيدي� ،إل ��ى �أن "اخت�صا�ص ��ات
مجل� ��س الن ��واب ب�ش� ��أن الموازن ��ة وا�ض ��حة

وحددته ��ا الم ��ادة  62م ��ن الد�س ��تور ،وه ��ي
تخفي� ��ض مجم ��ل المبال ��غ �أو المناقل ��ة بي ��ن
الأبواب ،وتغيير �س ��عر ال�صرف �إذا جاء �ضمن
هذين الإطارين فيعد م�ش ��روع ًا �س ��واء بتعديل
التوج ��ه الحكومي �أو الع ��ودة �إلى ما كان عليه
في ال�سابق".
وكان وزير المالي ��ة علي عبد الأمير عالوي قد
ذك ��ر في جل�س ��ة حوارية ال�ش ��هر الما�ض ��ي ،مع
عدد م ��ن ال�ص ��حفيين والإعالميين ،ح�ض ��رتها
(الم ��دى)� ،إن "�س ��عر �ص ��رف ال ��دوالر مقاب ��ل
الدين ��ار العراق ��ي ل ��ن يتغي ��ر ف ��ي الموازن ��ة

المقبلة ،كونه يعك�س ق�ض ��ايا عديدة ورفعه فيه
فائدة لبع�ض القطاعات االقت�صادية".
ويتف ��ق ع�ض ��و اللجن ��ة الآخ ��ر عب ��د اله ��ادي
ال�سعداوي مع ال�س ��عيدي ،في �أن "تغيير �سعر
�ص ��رف الدوالر ل ��م يحقق �أي م ��ن �أهدافه التي
وعدت الحكومة بها".
وتاب ��ع ال�س ��عداوي ،النائ ��ب عن ائت�ل�اف دولة
القان ��ون ،ف ��ي ت�ص ��ريح �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن
"الحكومة كانت قد وعدت ب�أنها �سوف ت�شجع
عل ��ى المنت ��ج الوطن ��ي ،وتوف ��ر فر� ��ص عم ��ل
للعاطلين".
وي�أ�س ��ف لأن "جمي ��ع تل ��ك الوع ��ود ل ��م يت ��م
تنفيذه ��ا ،بل على العك�س �أ�س ��هم القرار بزيادة
الأعباء على المواطن ال�سيما الطبقتين الفقيرة
والمتو�سطة".
ويج ��د ال�س ��عداوي� ،أن "الحدي ��ث ع ��ن توفير
مبالغ للحكومة جراء هذا القرار ،هو غير دقيق
من الناحية العلمية ،كونه �أ�س ��هم في الح�صول
على مبالغ بنحو م�ؤقت ولي�س دائميا".
ونوّ ه� ،إلى �أن "ذلك ي�أتي في وقت ي�ستمر البنك
المرك ��زي عب ��ر ناف ��ذة بي ��ع العملة في ن�ش ��اطه
بطري ��ق غير مدرو�س و�أ�س ��هم ذل ��ك في خروج
كميات كبيرة من العملة ال�صعبة �إلى الخارج".
و�أردف ال�س ��عداوي منوها� ،إل ��ى "�أهمية �إعادة
النظ ��ر به ��ذه القرارات ف ��ي الموازن ��ة المقبلة،
و�أن تكون ملبية لطموح ال�ش ��ارع العراقي ،وال
ت�سهم في زيادة الأعباء بحقه".
وتح ��دث ،ع ��ن "ع ��دم �إمكاني ��ة �إكمال مناق�ش ��ة
الموازن ��ة خ�ل�ال م ��ا تبق ��ى م ��ن عم ��ر مجل� ��س
النواب ،و�س ��وف يت�أجل ت�ش ��ريعها �إل ��ى العام
المقبل ب�سبب قرب موعد االنتخابات".
وانته ��ى ال�س ��عداوي� ،إل ��ى "�ض ��رورة اللجوء
�إلى م ��وارد �أخرى متاح ��ة في ت�أمي ��ن �إيرادات
مهمة للدولة بعيد ًا عن ال�ض ��غط على المواطن،
وف ��ي مقدمة تلك الإيرادات هي عائدات المنافذ
الحدودية والكمارك والر�سوم".
وكانت الموازنة للعام الحالي قد رفعت �صرف
ال ��دوالر �إلى  1450دينارا ،لكن هذا ال�س ��عر لم
يبق ثابت ًا بل ي�شهد تغيير ًا في ال�سوق بو�صوله
�أحيان ًا �إلى  1490دينارا او ما دون ذلك بقليل.

عدم ا�ستغالل الغاز الطبيعي �أ�سهم يف هدر مليارات الدوالرات

ال���ع���راق يبحث ع��ن م�����ص��ادر ط��اق��ة ب��دي��ل��ة "نظيفة" ل��ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء

� سائرون :ال ت�أجيل
لالنتخابات

�أك ��دت كتل ��ة �س ��ائرون� ،أم� ��س الثالث ��اء� ،أن االنتخاب ��ات
�س ��تجري ف ��ي موعده ��ا ،نافي ��ة وج ��ود نواي ��ا جديدة في
ت�أجيلها.
وقال النائب عن الكتلة ريا�ض الم�س ��عودي ،في ت�ص ��ريح
�إلى (المدى)� ،إن "االنتخابات المبكرة �س ��وف تجري في
موعدها المقرر العا�شر من ال�شهر المقبل".
وتابع الم�س ��عودي� ،أن "الحديث عن وجود نوايا لت�أجيل
االنتخاب ��ات غي ��ر �ص ��حيح ،وال ��كل ما� ��ض نح ��و تهيئ ��ة
الأجواء المنا�سبة لها".
و�ش ��دد ،على "�ض ��رورة �أن تكون هناك م�ش ��اركة وا�س ��عة
من قب ��ل المواطنين بهدف تغيير الو�ض ��ع الع ��ام والنهج
الخاطئ الذي ت�سبب بالم�شكالت التي نعاني منها حالي ًا".

 ا�ستهداف منزل في ذي قار
�أعلن م�ص ��در �أمني� ،أم� ��س الثالثاء ،عن ا�س ��تهداف منزل
مواطن �شمالي ذي قار.
وقال الم�ص ��در في ت�ص ��ريح �إلى (المدى)� ،إن "مجهولين
ا�س ��تهدفوا من ��ز ًال لمواط ��ن ف ��ي ق�ض ��اء الرفاعي �ش ��مالي
محافظة ذي قار بوا�سطة رمانة يدوية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "الحادث وقع عند �ساعات ال�صباح الأولى،
ولم يت�سبب بخ�سائر ب�شرية في �سكان المنزل".
و�أ�ش ��ار الم�ص ��در� ،إل ��ى �أن "القوات الأمني ��ة طوقت مكان
الحادث وفتحت تحقيق ًا لمعرفة الأ�س ��باب التي تقف وراء
اال�ستهداف".
� إغالق بلدية الحلة
�أغل ��ق الع�ش ��رات م ��ن المتظاهري ��ن الغا�ض ��بين� ،أم� ��س
الثالث ��اء ،مديرية بلدية الحلة احتجاج ًا على عدم �ص ��رف
الم�ستحقات المالية.
وق ��ال مرا�س ��ل (الم ��دى)� ،إن "عم ��ال النظاف ��ة �أقدم ��وا
عل ��ى �إغ�ل�اق مديري ��ة بلدية الحل ��ة ،فيما طالبوا ب�ص ��رف
م�ستحقاتهم المالية وفق قرار ."٣١٥
و�أ�ض ��اف المرا�س ��ل� ،أن "المتظاهري ��ن �أك ��دوا �أنه ��م ل ��ن
ي�س ��محوا بفت ��ح الدائ ��رة م ��ا ل ��م ت�ص ��رف م�س ��تحقاتهم
المالية".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الق ��وات الأمني ��ة انت�ش ��رت ف ��ي م ��كان
التظاهرة خ�شية وقوع �أي احتكاك �أو خرق".

 ترجمة :حامد �أحمد
�أك ��د تقري ��ر اهتم ��ام الع ��راق باالنتق ��ال �إلى
م�ص ��ادر الطاق ��ة البديل ��ة الأنظ ��ف ،الفت ��ا
�إل ��ى �أن الغر� ��ض منه ��ا ه ��و تولي ��د الطاق ��ة
الكهربائية ،م�ش ��دد ًا على �أن العقود الموقعة
في هذا المجال �ستقلل االعتماد على الوقود
الأحفوري ،فيما تحدث ع ��ن �إهدار مليارات
الدوالرات ب�س ��بب عدم اال�س ��تفادة من الغاز
الطبيعي ،كا�ش ��فا ع ��ن وجود خطة للق�ض ��اء
عل ��ى ه ��ذا اله ��در خ�ل�ال �س ��نتين �أو ث�ل�اث
�سنوات.
وذكر تقرير وكالة ا�سو�ش ��ييتدبر�س وموقع
،Climate News Network
ترجمت ��ه (الم ��دى)� ،أن "الع ��راق ي�ض ��ع
اهتمام ��ه الآن باالنتقال �إلى م�ص ��ادر الطاقة
البديل ��ة الأنظ ��ف لتوليد الطاق ��ة الكهربائية
باالعتم ��اد على الطاقة ال�شم�س ��ية المتوفرة،
الإ�ضافة �إلى م�شاريع تطوير �إنتاج النفط".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "عق ��د ًا ت ��م توقيع ��ه
م�ؤخر ًا مع احدى �ش ��ركات الطاق ��ة العالمية
لال�س ��تثمار في ثالثة م�ش ��اريع احدها �إن�شاء
محطة �شم�سية لتوليد الطاقة الكهربائية".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "�ش ��ركة توتال الفرن�س ��ية
للطاقة وقعت الأحد الما�ضي مع العراق عقد ًا
بقيمة  27مليار دوالر لال�س ��تثمار في مجال
�إنت ��اج النف ��ط والغ ��از والطاق ��ة الكهربائية
ال�شم�س ��ية ف ��ي وقت تواجه في ��ه البالد �أزمة
حادة في �إنتاج الطاقة الكهربائية".
وينق ��ل التقري ��ر ،ع ��ن "مدير �ش ��ركة توتال،
بات ��رك بوي ��ان الق ��ول ب� ��أن الطم ��وح ه ��و
م�س ��اعدة الع ��راق ف ��ي بن ��اء م�س ��تقبل �أكثر
ا�ستقرار ًا وديمومة من خالل تطوير �إي�صال
الطاقة الكهربائية عبر ا�ستغالل موارد البلد
الطبيعية الأكثر ا�ستدامة".
كما نقل عن "وزير النفط �إح�س ��ان �إ�سماعيل
الق ��ول خ�ل�ال مرا�س ��يم توقي ��ع العق ��د التي
ح�ضرها رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي،
�أن ه ��ذا اكبر ا�س ��تثمار في الع ��راق تقوم به
�ش ��ركة �أجنبية ،وانجاز هذه الم�ش ��اريع هو
التحدي الحالي".
ولفت التقرير� ،إلى ان "الم�ش ��اريع الجديدة
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ال تخطط ال�ستك�ش ��افات نفطي ��ة جديدة رغم
احتياط ��ات الع ��راق ال�ض ��خمة م ��ن النف ��ط
الخام ،وهو ما اعتادت عليه �ش ��ركات النفط
العالمي ��ة" ،مت�س ��درك ًا "هن ��اك توج ��ه نح ��و
م�ص ��ادر �أنظ ��ف للطاقة في وق ��ت يكافح فيه
العال ��م ارتفاع مع ��دالت االنبعاث ��ات الغازية
م ��ن م�ص ��ادر الوق ��ود الأحف ��وري المتمث ��ل
بالنف ��ط والغ ��از الم�س ��بب الرئي� ��س للتغي ��ر
المناخي".
ونوّ ه� ،إلى �أن "نائب رئي�س الوزراء ووزير
المالي ��ة عل ��ي ع�ل�اوي كان قد حث ف ��ي مقال
م�شترك له على �صحيفة الغارديان الأ�سبوع
الما�ض ��ي بم�ش ��اركة المدير التنفيذي لوكالة
الطاقة الذرية فاتح بيرول ،البلدان المنتجة
للنفط ومنظمة �أوبك على االنتقال من توليد
الطاق ��ة بالوق ��ود االحفوري �إلى ا�س ��تخدام
الطاقة المتجددة ال�ص ��ديقة للبيئة في توليد
الطاقة".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "ع�ل�اوي ي ��رى �أن ��ه
با�س ��تغالل فر�ص ��ة لتحجي ��م الآثار ال�س ��يئة
للتغي ��ر المناخ ��ي ،فان ��ه يتطل ��ب م ��ن بلدان
العالم �إجراء تغيير ج ��ذري في عملية انتاج
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وا�س ��تهالك الطاقة والتقليل من حرق الفحم
والنفط والغاز الطبيعي".
وتابع التقري ��ر� ،أن "ع�ل�اوي ومدير الطاقة
بيرول ذهبا �إل ��ى �أن ارتفاع معدالت درجات
الحرارة التي ي�ش ��هدها العال ��م لي�س بتهديد
بعيد ع ��ن بلدان ال�ش ��رق الأو�س ��ط و�ش ��مال
افريقيا ،بل هي حقيقة واقعة بالفعل".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "ارتف ��اع مع ��دالت درجات
الحرارة يزيد من �أزمة �ش ��حة المياه تفاقما،
ويق ��در ارتفاع درجات الح ��رارة في العراق
بقدر �س ��بع مرات �أ�س ��رع من معدالت ارتفاع
درجات الحرارة عالمي ًا".
ويوا�صل التقرير� ،أن "عالوي ومدير الطاقة
بي ��رول كتبا في التحول �إل ��ى الطاقة البديلة
الأنظف� ،أن قائمة خيارات بالن�س ��بة للعراق
ي�س ��تطيع اتباعه ��ا ف ��ي ه ��ذا المج ��ال ابتداء
من التو�ص ��ل لكبح ح ��رق الغاز الم�ص ��احب
لل�صناعة النفطية التي ت�شكل ن�سبة  %40من
االنبعاثات الغازية� ،إل ��ى التحول واالنتقال
�إلى و�س ��ائل الطاقة المتج ��ددة الأكثر فعالية
والتي ت�ؤدي الى فوائد اقت�ص ��ادية �ض ��خمة
للبلد" .ويج ��د التقري ��ر� ،أن "توقيع العراق
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لهذا العقد �س ��يقلل من اعتم ��اده على الوقود
االحف ��وري" .و�أف ��اد ،ب� ��أن "�ش ��ركة توت ��ال
الفرن�س ��ية كانت قد وقعت عق ��ودا مع وزارة
النف ��ط لتطوي ��ر حق ��ل رط ��اوي النفطي في
جنوب ��ي الع ��راق و�إن�ش ��اء محط ��ة معالج ��ة
وجم ��ع الغ ��از الطبيعي م ��ن خم�س ��ة حقول
نفطية في الجنوب".
و�أكدن �أن "ال�ش ��ركة الفرن�س ��ية وقعت �أي�ضاً
على م�ش ��روع �ض ��روري �آخ ��ر لمعالجة مياه
�شط العرب و�ضخه في م�ستودعات من اجل
ديمومة معدالت �إنتاج النفط".
وتح ��دث التقري ��ر ،ع ��ن "م�ش ��روع �آخ ��ر تم
توقيع ��ه م ��ع وزارة الكهرب ��اء لبن ��اء محطة
طاقة �شم�سية لتوليد الكهرباء بطاقة 1,000
ميغ ��اواط" .ويق ��ول مدي ��ر �ش ��ركة توت ��ال
الفرن�س ��ية بويان ،بح�سب التقرير� ،إن "هذه
الم�شاريع تمثل طموح ال�شركة لدعم البلدان
المنتج ��ة للنف ��ط مث ��ل الع ��راق ف ��ي تحقيق
االنتقال في مجال الطاقة بالجمع بين �إنتاج
الغ ��از الطبيع ��ي والطاق ��ة ال�شم�س ��ية لتلبية
الطلب المتزايد على الكهرباء".
و�أردف التقري ��ر� ،أن "العراق بحاجة ما�س ��ة
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لتطوي ��ر انت ��اج م ��وارده المحلية م ��ن الغاز
الطبيعي لتغطية زيادة الطلبات على الطاقة
الكهربائية ،خ�صو�ص ��ا خالل �أ�ش ��هر ال�صيف
عالية الحرارة".
وذك ��ر� ،أن "البل ��د يعتمد اعتم ��اد ًا كبير ًا على
الغاز الإيراني وما ي�س ��تورده منها من طاقة
كهربائي ��ة وال ��ذي تعر� ��ض لعراقي ��ل خ�ل�ال
الأ�ش ��هر الأخي ��رة لأ�س ��باب تتعل ��ق بدي ��ون
معلق ��ة غي ��ر م�س ��ددة وزي ��ادة الطل ��ب عل ��ى
الكهرباء �أي�ضا داخل �إيران".
و�أو�ضح� ،أن "وزير النفط اح�سان �إ�سماعيل
كان ق ��د ذك ��ر في مقابلة له في �ش ��هر حزيران
ب�أن ��ه ي�أم ��ل �أن يزيد طاقة الع ��راق الإنتاجية
م ��ن الغاز �إلى  3ملي ��ارات قدم مكعب بحلول
العام ."2025
ونب ��ه التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "تطوي ��ر محط ��ة
معالج ��ة انتاج الغاز قد تقرب العراق خطوة
من ذلك الهدف ،حيث ي�س ��تورد العراق حاليا
 2مليار قدم مكعب من الغاز ل�سد احتياجاته
المحلية".
وذك ��ر� ،أن "العق ��د ين�ص على �إن�ش ��اء مجمع
للغ ��از ق ��ادر عل ��ى ف�ص ��ل ومعالج ��ة الغ ��از
الطبيعي الم�صاحب من حقول نفط رطاوي
وغ ��رب القرن ��ة  2ومجن ��ون وطوب ��ا وحقل
اللحي�س النفطي".
وي�ستر�سل التقرير� ،أن "العراق يفتقر حاليا
لو�س ��ائل تجميع هذا الغاز ويتم �إحراقه في
الجو".
ويحذر خبراء ،وفق� � ًا للتقرير ،من �أنه "دون
ا�س ��تغالل هذا الغ ��از الطبيعي ،ف ��ان العراق
يهدر ماليين ال ��دوالرات من العوائد ،وحال
ما ي�س ��تطيع الع ��راق معالجة الغ ��از وجمعه
فانه �س ��يكون ب�إمكانه تغذي ��ة محطات توليد
الطاق ��ة و�س ��د الحاج ��ة المحلية م ��ن الطاقة
الكهربائية".
وانته ��ى التقري ��ر� ،إل ��ى �أن الع ��راق "يخطط
لو�ض ��ع حد لإح ��راق الغ ��از خالل ال�س ��نتين
او ث�ل�اث �س ��نوات القادمة ،فيم ��ا يقدر البنك
الدول ��ي كميات الغ ��از التي يحرقه ��ا العراق
يومي ًا بحدود  16مليار متر مكعب".
 عن :ا�سو�شييتدبر�س وموقع Climate
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منتمون �إىل �أحزاب يزيفون
اللوحات ويطرحون �أنف�سهم
كم�ستقلني

حمالت انتقائية لتمزيق �صور املر�شحني تتجنب
بع�ض القوى ال�سيا�سية

 دعوات باملحافظات لت�شكيل جماميع لإتالف ال�صور �أ�شبه بفرق مكافحة الدوام

تت�صاعد الحمالت االنتخابية
تدريجيا في ال�شهر الأخير
قبل موعد االقتراع المقرر
�إجرا�ؤه في ت�شرين الأول
المقبل ،فيما تتزايد
بالمقابل حمالت تمزيق �صور
المر�شحين.
ويخ�سر المر�شح الواحد
بمعدل  8مليون دينار �إذا قرر
�شخ�ص واحد �إتالف الفتة
انتخابية ،وهي عملية قد ال
تتطلب �أكثر من ب�ضع دقائق.
كذلك تقوم البلديات في
المدن ب�إزالة ال�صور المخالفة
للتعليمات الخا�صة بطريقة
ن�شر وتوزيع اللوحات
الإعالنية للمر�شحين.
 بغداد /تميم الح�سن
لكن حمالت التمزيق ال�ش ��عبية والإزالة البلدية
لي�ست ��ا مت�ساويتان ،فهناك بع� ��ض ال�شخ�صيات
والقوى ال�سيا�سية ال تتعر�ض يافطاتها للتدمير
لعدة �أ�سباب.
وتدخ ��ل قناع ��ات الجماع ��ات الت ��ي تق ��وم
بالتمزيق ،وانتماءات بع�ض مديريات البلديات
لبع�ض الأحزاب ،في عملية المفا�ضلة في �إتالف
ال�صور .كما تخ�ش ��ى بع�ض الحركات ال�شعبية،
التي بد�أت م�ؤخرا ب�إطالق حمالت تمزيق �صور
التر�شي ��ح لأ�سب ��اب مقاطع ��ة االنتخاب ��ات ،م ��ن
الم�سا� ��س بمر�شح ��ي الف�صائ ��ل الم�سلحة خوفا
من العق ��اب .بالمقابل تحذر اللجن ��ة المخت�صة
بحماي ��ة االنتخابات من تل ��ك الأفعال ،وتفر�ض
غرامات بماليين الدنانير على الفاعلين.
وعل ��ى غرار لجنة مكافحة الدوام ،التي ت�شكلت
�شعبي ًا في فت ��رة احتجاجات ت�شرين بين عامي
 2019و ،2020هن ��اك ف ��رق جدي ��دة لتمزي ��ق
�صور المر�شحين.
�أ�ساليب المقاطعة
يق ��ول احم ��د �سامي ،وه ��و ا�سم م�ستع ��ار لأحد
الم�ؤيدي ��ن لجماع ��ة تمزي ��ق ال�ص ��ور" :نح ��ن
نرف� ��ض االنتخاب ��ات ب�سب ��ب الف�س ��اد ووج ��ود

الجماع ��ات الم�سلح ��ة ،و�إت�ل�اف ال�ص ��ور اح ��د
و�سائ ��ل المقاطع ��ة" .وكان  11تي ��ار ًا �سيا�سي� � ًا
م ��ن بينه ��م التي ��ار ال�ص ��دري الذي ع ��اد م�ؤخرا
�إل ��ى االنتخابات ،ق ��د �أعلن في تم ��وز الما�ضي،
مقاطعته االنتخابات.
وي�ضيف �سامي وهو احد النا�شطين في وا�سط
والذي ف�ضل عدم ذكر ا�سمه ال�صريح في ات�صال
مع (المدى)� ،أن "المر�شحين اغلبهم معروفون
لأهال ��ي المدين ��ة بالف�س ��اد و�س ��وء الإدارة ،وال
يمك ��ن �أن نقب ��ل �أن يكون ه� ��ؤالء ممثلين لنا في
البرلم ��ان" .وي�ش ��ارك في االنتخاب ��ات �أكثر من
 3000مر�شح يتناف�سون على �شغل  329مقعد ًا
برلماني ًا موزعة على  83دائرة انتخابية.
وكان ��ت دع ��وات ق ��د انطلق ��ت عل ��ى من�ص ��ات
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،لتنفي ��ذ حمل ��ة تمزي ��ق
�ص ��ور المر�شحين في النا�صرية ،بابل ،وا�سط،
الديوانية ،والنجف.
و�أم� ��س ن�شرت �صفحات ف ��ي "في�سبوك" �صورا
�أظه ��رت م�سي ��رات �شب ��اب ف ��ي الحل ��ة (مرك ��ز
محافظ ��ة باب ��ل) يحتج ��ون عل ��ى ن�ش ��ر �ص ��ور
المر�شحين.
لوحات مزيفة!
وبح�سب م�ص ��ادر �سيا�سية ،ف ��ان هناك عمليات

"تزوير" تج ��ري في لوحات المر�شحين ،و�أن
دعاوى منظورة �أمام الق�ضاء بهذا ال�ش�أن.
الم�صادر اكدت لـ(المدى) ان "بع�ض المر�شحين
يق ��وم بعمليات ت�ضليل للناخ ��ب ،حيث يكتبون
على اللوح ��ات ب�أنه ��م مر�شح ��ون م�ستقلون �أو
فردي ��ون ،لكنه ��م بالحقيق ��ة ينزلون م ��ع قوائم
معروف ��ة" .ووف ��ق الم�صدر� ،أن هن ��اك "دعاوى
مرفوع ��ة �أم ��ام الهيئ ��ة الق�ضائي ��ة لالنتخاب ��ات
ف ��ي محكم ��ة التميي ��ز االتحادية ح ��ول عمليات
التزوي ��ر و�إيه ��ام الناخ ��ب" .و�سم ��ح قان ��ون
االنتخاب ��ات الجدي ��د ال ��ذي يقوم عل ��ى الدوائر
المتع ��ددة والتر�شي ��ح الف ��ردي� ،أن ي�ش ��ارك
المر�شح ��ون ب�شكل م�ستقل بعي ��دا عن الأحزاب
والتحالف ��ات .وبح�سب المفو�ضي ��ة هناك 789
مر�شحا فرديا يخو�ض ��ون االنتخابات من �أ�صل
 3249مر�شح ��ا .ويح ��ق للمر�شحي ��ن الفرديين
بعد ظهور النتائج بح�سب المادة  45من قانون
االنتخاب ��ات الأخي ��ر� ،أن يندمج ��وا م ��ع ق ��وى
وائتالف ��ات بمجرد �أداء اليمي ��ن الد�ستورية في
البرلمان.
تكاليف ال�صور
ويق ��در حجم الإنف ��اق على الدعاي ��ة االنتخابية
الخا�ص ��ة بال�ص ��ور فق ��ط ،بنح ��و  500ملي ��ار

دين ��ار لكل المر�شحين .بالمقابل كانت الأحزاب
قد �أنفق ��ت على مجم ��ل الدعاي ��ة االنتخابية في
 ،2018نح ��و  5مليارات دوالر ،م ��ا يعادل الآن
�أكثر من  7تريليون دينار.
وتتن ��وع ط ��رق �إت�ل�اف ال�ص ��ور ،م ��ن تمزي ��ق
ال�ص ��ور� ،أو الكتاب ��ة عليه ��ا بعب ��ارات �ساخرة،
�أو ر�شه ��ا ب�أل ��وان .وبح�سب م�ص ��ادر من داخل
حم�ل�ات انتخابي ��ة لبع� ��ض المر�شحي ��ن ،ان
المر�ش ��ح الواح ��د ينفق ما يقارب م ��ن  8مليون
دين ��ار على تل ��ك اليافط ��ات كحد �أدن ��ى .ويقول
بع�ض الم�س�ؤولي ��ن عن تلك الحمالت لـ(المدى)
�إن "هن ��اك جه ��دا ووقت ��ا طوي�ل�ا لتوزي ��ع هذه
ال�ص ��ور ،لك ��ن يمك ��ن لأي �شخ� ��ص �أن يم ��زق
ال�ص ��ورة بدقائق" .وكان المتحدث با�سم الأمن
االنتخاب ��ي العمي ��د غال ��ب العطي ��ة ذك ��ر انه تم
فر� ��ض غرامة مالية قدرها  3ماليين دينار بحق
من يحاول تمزيق �صور مر�شحي االنتخابات.
وق ��ال العطي ��ة ف ��ي حدي ��ث متلف ��ز� ،إن "اللجنة
الأمنية العلي ��ا �ستتعامل بحزم م ��ع كل �شخ�ص
يح ��اول تعكي ��ر االنتخاب ��ات وهن ��اك تحقي ��ق
يجري في محاولة االعتداءات على المر�شحين
في ق�ضاء ابو غريب".
وتابع "و�صلتنا �شكاوى من االنبار بخ�صو�ص
التناف� ��س االنتخاب ��ي و�شكلن ��ا لجن ��ة تحقيقية

و�أ�صدرن ��ا تعليم ��ات بتبليغن ��ا عن ��د �إقام ��ة �أي
تجمع انتخابي لتوفير الأمن لهم".
وب ��د ًال ع ��ن ال�ص ��ور ،كان بع� ��ض المر�شحي ��ن
ق ��د لج� ��أوا �إل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
للترويج عن الحم�ل�ات االنتخابية ،لمنع التلف
وتقلي�ص النفقات.
و�أن�شئ ��ت خ�ل�ال ال�شهري ��ن الما�ضيي ��ن �آالف
ال�صفحات على تل ��ك المواقع لدعم المر�شحين،
كما تحولت عدة �صفحات وح�سابات الكترونية
�إل ��ى التثقي ��ف االنتخاب ��ي ،من بينه ��ا �صفحات
كانت خا�صة بو�صفات الطبخ وال�سياحة.
كما تحولت بع� ��ض ال�صفحات المعروفة لنواب
�إلى �صفحات با�سم "دعم المر�شح "...و"�أن�صار
المر�ش ��ح "...لإبع ��اد �أي ��ة عالق ��ة للمر�شح بتلك
ال�صفحات.
محاذير �إتالف اليافطات
لكن عمليات �إت�ل�اف �صور ولوحات المر�شحين
لي�س ��ت مت�ساوي ��ة ،حي ��ث بع� ��ض اليافط ��ات لم
تتعر� ��ض للتمزي ��ق لأ�سب ��اب �سيا�سي ��ة و�أخرى
تتعل ��ق بانتماء بع� ��ض الم�س�ؤولي ��ن المحليين
القائمي ��ن عل ��ى مراقب ��ة �أماك ��ن ن�ش ��ر اللوحات
االنتخابي ��ة ..وقام ��ت دوائ ��ر البلدي ��ة ف ��ي
بع�ض الم ��دن بحم�ل�ات �إزالة اللوح ��ات ب�سبب

التجاوز ،لكن وبح�س ��ب بع�ض منظمي حمالت
المر�شحي ��ن" :ل ��م تك ��ن الإزال ��ة عادل ��ة النتماء
بع� ��ض الم�س�ؤولين في تل ��ك الدوائر �إلى بع�ض
المر�شحين والتيارات ال�سيا�سية".
وح ��ددت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،الثالث ��اء
الما�ض ��ي� ،ضواب ��ط الحمل ��ة االنتخابي ��ة
للمر�شحي ��ن ،بع ��دة نق ��اط �أبرزها :ع ��دم ل�صق
�أي �إع�ل�ان انتخاب ��ي عل ��ى الجدران ف ��ي عموم
العا�صمة بغداد با�ستخدام ال�صمغ �أو الغراء.
ع ��دم تثبي ��ت لوح ��ات الدعاي ��ة االنتخابي ��ة
للمر�شحي ��ن والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة عل ��ى قطع
الداللة المرورية للطرق العامة.
ع ��دم تثبي ��ت لوح ��ات الدعاي ��ة االنتخابي ��ة في
الحدائق العامة والجزرات الو�سطية لل�شوارع
والأر�صفة با�ستخدام مادة اال�سمنت.
ع ��دم ا�ستخ ��دام ج ��دران ومبان ��ي الدوائ ��ر
الحكومي ��ة والمدار�س والجامع ��ات والجوامع
والح�سيني ��ات والأماك ��ن المقد�س ��ة والج�سور
والأماك ��ن التراثي ��ة والأثري ��ة والن�ص ��ب
والتماثيل لن�شر �إعالنات الأحزاب والمر�شحين
�ضمن الحملة االنتخابية.
وقال ��ت المفو�ضية في بيان انه "في حالة و�ضع
و�سائ ��ل الدعاي ��ة االنتخابية ب�ش ��كل مخالف لما
ورد �أع�ل�اه يتم توثي ��ق المخالفة من قبل كوادر
الدوائر البلدية وتتم �إزالتها فورا".
كما �أك ��دت على فر� ��ض الغرام ��ات المالية بحق
المر�شحي ��ن والأحزاب ال�سيا�سي ��ة والتحالفات
المخالف ��ة وفق ��ا لأح ��كام الق ��رارات والقوانين
البلدي ��ة .وكان ��ت حمل ��ة اح ��د المر�شحي ��ن عن
بغداد ،قالت �إن بع�ض اللوحات في العا�صمة قد
تعر�ضت للتلف دون الأخريات.
و�أكدت حملة المر�شح محمد الدليمي عن تحالف
"عزم" الذي يق ��وده خمي�س الخنجر" :عندما
تعلق �صور المر�شحين والدعاية االنتخابية في
ال�شارع و�ضمن الأماكن المخ�ص�صة ينبغي على
المر�شحين احت ��رام بع�ضهم البع�ض والتناف�س
أخالق و�شرف"..
ب� ٍ
و�أ�ضاف ��ت ف ��ي بي ��ان" :لكن م ��ا �شهدن ��اه ال يدل
عل ��ى �أي ��ة مناف�س ��ة وال �ش ��رف ،فق ��د ت ��م التعمد
برم ��ي الطالء ا�س ��ود اللون على �ص ��ور دعايتنا
االنتخابية في الأماك ��ن التي و�ضعت فيها دون ًا
عن الجميع".
و�أ�ش ��ارت� ،إلى "تمزيق بع� ��ض ال�صور بطريقة
والجلي �أنها متعم ��دة ومق�صودة
من الوا�ض ��ح
ّ
وال ت�ص ��در �إال م ��ن جه ��ات خا�س ��رة يائ�س ��ة من
الف ��وز" .كذلك كانت بع�ض الأطراف في كركوك
ق ��د �أ�شارت في ت�صريحات ،الى �أن �صور القوى
ال�سيا�سية الكردي ��ة قد تعر�ضت للتمزيق ،بينما
اللوح ��ات القريب ��ة منه ��ا والتابع ��ة للتي ��ارات
العربية لم تتعر�ض للتلف.
ويق ��ول منظم ��و حم�ل�ات اح ��د المر�شحين في
الجنوب لـ(المدى) ان "بع�ض حمالت الت�شويه
والتمزي ��ق ال تتعر� ��ض لمر�شح ��ي الف�صائ ��ل
الم�سلح ��ة خوف ��ا م ��ن انتق ��ام ذل ��ك الف�صيل من
الفاعلين".

امتيازات عديدة ت�سهم بت�شغيل العاطلني وتن�شيط القطاع اخلا�ص

ج���ه���ود ل��ت�����ش��ري��ع ق���ان���ون ت��ق��اع��د و����ض���م���ان ال���ع���م���ال ق��ب��ل ح���ل ال��ب��رل��م��ان
 بغداد /ح�سين حاتم
رجحت لجنة العمل النيابية ووزارة العمل
الت�صوي ��ت على قانون ال�ضمان االجتماعي
والتقاع ��د للعمال خالل ال ��دورة البرلمانية
الحالية نظرا لأهميته.
و�أجري ��ت تعدي�ل�ات عدي ��دة عل ��ى القانون
خالل القراءتين الأولى والثانية ،فيما القى
القانون ترحيبا من قبل ال�شرائح الم�شمولة
به ،كونه �سين�شط القطاع الخا�ص ويخفف
العبء ع ��ن القطاع الحكوم ��ي �أو يت�ساوى
معه في بع�ض الأحيان.
وت�شريع القانون الجديد للتقاعد وال�ضمان
االجتماع ��ي� ،سي�ضم ��ن تح�سي ��ن �أو�ض ��اع
العاملي ��ن ف ��ي جمي ��ع الم�شاري ��ع التجارية
وال�صناعي ��ة والترفيهي ��ة الخا�ص ��ة للم ��رة
الأول ��ى من ��ذ عق ��ود ،ويجعله ��م يح�صل ��ون
عل ��ى تقاع ��د ف ��ي نهاي ��ة خدمته ��م ،م�شابه ًا
لما ه ��و معمول به في القط ��اع العام ،الذي
ي�شه ��د �إقب ��ا ًال كبي ��ر ًا م ��ن جان ��ب ال�شب ��اب
العراقي لهذه المي ��زة .ويقول ع�ضو لجنة
العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة والهج ��رة
والمهجري ��ن فا�ض ��ل جاب ��ر الفت�ل�اوي ف ��ي
حديث �إل ��ى (المدى)� ،إن "قان ��ون ال�ضمان
االجتماع ��ي والتقاعد للعمال تم ��ت قراءته
قراءتين وهو جاهز للت�صويت".
وي�ضي ��ف الفت�ل�اوي� ،أن "القان ��ون يع ��د
م ��ن القوانين المهم ��ة والأ�سا�سي ��ة ل�ضمان
حقوق العم ��ال" ،م�شددا عل ��ى "عقد جل�سة
طارئة للت�صويت على القانون".
وي�شير ع�ضو العمل النيابية �إلى� ،أن لجنته
"�أجرت العديد من التعديالت بعد مناق�شات
م ��ع منظم ��ات المجتم ��ع المدن ��ي ووزارة

العمل والوزارات المعنية بهذا القانون".
ويلفت الفتالوي� ،إل ��ى �أن "القانون �سيحد
م ��ن حج ��م العمال ��ة الأجنبي ��ة ف ��ي العراق
وتوفير فر�ص العمل للعاطلين".
ويبي ��ن� ،أن "لجن ��ة العم ��ل النيابي ��ة عقدت
الكثي ��ر من الجل�س ��ات واقام ��ت العديد من
الور� ��ش من اج ��ل درا�س ��ة القان ��ون ب�شكل
ي�ضم ��ن حق ��وق العم ��ال قبي ��ل الت�صوي ��ت
عليه" .وي�أمل الفتالوي �أن "يتم الت�صويت
عل ��ى القان ��ون خ�ل�ال ال ��دورة البرلماني ��ة
الحالي ��ة لأهميته تجاه �شريح ��ة كبيرة من
المجتم ��ع" .بدوره ،يق ��ول المتحدث با�سم
وزارة العم ��ل نجم العقاب ��ي في حديث �إلى

(المدى)� ،إن "التغييرات والتعديالت التي
�أجري ��ت على قان ��ون ال�ضم ��ان االجتماعي
والتقاعد للعمال كبيرة وجوهرية".
وي�ضي ��ف العقابي� ،أن "القان ��ون القديم لم
يجر �أي تعديل عليه منذ  50عاما".
و�أو�ضح� ،أن "التعديالت التي �أجريت على
القان ��ون �أ�ضاف ��ت امتيازات عدي ��دة تتعلق
بالعاملين في القطاع الخا�ص".
ويلف ��ت المتح ��دث با�س ��م وزارة العم ��ل،
ال ��ى انه "بمج ��رد الت�صويت عل ��ى القانون
ف�إن ��ه �سيخف ��ف م ��ن �أعب ��اء ثقيل ��ة عل ��ى
القط ��اع الحكوم ��ي" .ويبين العقاب ��ي� ،أن
"القان ��ون �سي�س ��اوي بي ��ن الموظفين في

القط ��اع الحكومي والموظفي ��ن في القطاع
الخا�ص" .وطالب ،مجل� ��س النواب بـ"عقد
جل�س ��ات مكثف ��ة من اج ��ل الت�صوي ��ت على
القانون".
من جانبه اكد رئي�س لجنة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة والهجرة والمهجرين النيابية
رعد الدهلك ��ي� ،أن قانون التقاعد وال�ضمان
االجتماع ��ي الجدي ��د يفت ��ح �آفاق� � ًا لل�شب ��اب
ف ��ي القط ��اع الخا� ��ص و�سي�سه ��م بتطوي ��ر
ال�صناعة في البالد.
ويبي ��ن الدهلك ��ي لـ(الم ��دى)� ،أن "القانون
يعط ��ي فر�ص ��ة لل�شباب بالعمل ف ��ي القطاع
الخا� ��ص م ��ع �ضم ��ان الرات ��ب التقاع ��دي،

و�سيك ��ون له ��م ت�ضمين� � ًا ف ��ي العم ��ل ،وهو
يعم ��ل على حفظ م�ستقبلهم؛ لأنهم يتجهون
للعمل ف ��ي الوظائف الحكومي ��ة في الدولة
كونها م�ؤمنة وفيها راتب تقاعدي".
وي�ضي ��ف� ،أن "ه ��ذا القان ��ون م ��ن �ش�أنه �أن
يط ��ور ال�صناعة في البالد ويطور الطاقات
ال�شبابي ��ة الت ��ي كان ��ت ت�ضي ��ع الوق ��ت في
البح ��ث عن فر�ص ��ة العم ��ل ف ��ي م�ؤ�س�سات
الدول ��ة" ،مبين ًا �أنه "في حال �إقرار القانون
�ستك ��ون عل ��ى الدولة مهم ��ة كبي ��رة ،وهي
توفي ��ر فر� ��ص العمل على القط ��اع الخا�ص
ودعم ��ه" .بدوره ��ا قالت مدير ع ��ام التقاعد
وال�ضم ��ان االجتماع ��ي ف ��ي وزارة العم ��ل
وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة خل ��ود حي ��ران �إن
" قان ��ون التقاع ��د وال�ضم ��ان االجتماع ��ي
للعم ��ال �سينف ��ع العم ��ال من خ�ل�ال الراتب
التقاعدي ال ��ذي �سيتح�سن ويكون م�ساويا
لرات ��ب المتقاعد الحكومي" ،الفت ��ة �إلى �أن
"ه ��ذا القانون ي�شجع ال�شباب للتوجه الى
القطاع الخا�ص".
و�أ�ضاف ��ت حي ��ران �أن "القان ��ون �سيت�ضمن
مكاف� ��أة نهاي ��ة الخدمة للعام ��ل الذي تنتهي
خدمته من دون �أن يكمل ال�سن القانونية"،
مبين ��ة ان "القان ��ون يت�ضم ��ن العدي ��د م ��ن
الفق ��رات الت ��ي ت�ص ��ب ف ��ي �صال ��ح العمال
ومنها ال�ضمان ال�صحي".
�أو�ضح ��ت� ،أن "دائ ��رة التقاع ��د وال�ضمان
االجتماع ��ي تبن ��ت �أول م�س ��ودة قان ��ون
قدم ��ت العام  2014كانت ف ��ي دور الإعداد،
وت ��م االنتهاء م ��ن الم�سودة الع ��ام ،2016
وم ��ن ثم �أر�س ��ل �إلى مجل� ��س الدولة والذي
ارت� ��أى ت�أخي ��ره ب�سبب وجود قان ��ون �آخر
هو قان ��ون الت�أمين ��ات االجتماع ��ي والذي

يت�ضم ��ن عيوب ��ا مجحفة بح ��ق العامل وتم
ت�أخي ��ر قان ��ون ال�ضم ��ان االجتماعي لحين
االختيار المنا�سب من القانونين".
وتابع ��ت حي ��ران �أن "دائ ��رة التقاع ��د
وال�ضم ��ان االجتماع ��ي �أج ��رت بع� ��ض
التعدي�ل�ات عل ��ى القان ��ون م ��ا بي ��ن 2016
�إل ��ى  2020وذل ��ك الخت�ل�اف ف ��ي ميزاني ��ة
ال�سنين وعمل الدائرة مع �شركاء مثل نقابة
العم ��ال وممثلي ��ن ع ��ن العم ��ال وال�ش ��ركاء
االجتماعيي ��ن وقانونية ال ��وزارة ب�إ�شراف
الوزير واللجنة النيابية للعمل" ،مبينة ان
"القانون �أتاح لوزير العمل تعديل القانون
بعد �إقراره في ح ��ال وجد العمال ان بع�ض
فقرات القانون ال تعطيهم حقوقهم".
عل ��ي جمعة �صاحب مطعم يقول لـ(المدى)،
�إن "هن ��اك �ضعف ��ا ف ��ي تطبي ��ق القانون في
بع� ��ض المه ��ن لع ��دم ثب ��ات العام ��ل �أحيانا
ف ��ي موقع العم ��ل خا�صة �أن بع� ��ض العمال
يترك ��ون العمل ب�إرادته ��م وي�ضطر �صاحب
العم ��ل �إلى ت�شغيل �آخ ��ر" .وتابع� ،أن "هذا
الأم ��ر يتك ��رر ب�ش ��كل م�ستم ��ر ولي� ��س م ��ن
المعق ��ول �أن يتحم ��ل �صاح ��ب الم�ش ��روع
م�س�ؤولية تعدد العمال وعدم وجود �صيغة
قانونية تنظم العمل لدى القطاع الخا�ص".
وي�ضي ��ف جمعة� ،أن "تطبيق ه ��ذا القانون
يمك ��ن ان يتحق ��ق ف ��ي ال�ش ��ركات الخا�صة
الكبيرة وفي المعامل لكنه ي�صعب التطبيق
في بع�ض المهن" .ولف ��ت� ،إلى �أن "ظروف
العم ��ل ق ��د تجعل العام ��ل بعيدا ع ��ن النظر
ومتابعة القوانين".
وتحدث جمعة ،عن "تباين في �آلية ت�سديد
اال�ستقطاع ��ات ومن الم�س�ؤول عنها هل هو
�صاحب العمل ام العامل نف�سه".

وطال ��ب ،ب� ��أن "يت�ضم ��ن القان ��ون الجديد
�صيغة وا�ضحة ب ��كل تلك الجوانب" ،داعي ًا
�إلى "حملة توعية وتثقيف لت�شجيع العمال
على االنخراط في القطاع الخا�ص".
العامل ع�ل�اء داوود ( 34عام ��ا) وهو والد
لأربع ��ة �أطفال وكان ق ��د تعر�ض �إلى �إ�صابة
�أثناء عمله في �أعم ��ال البناء يقول" :عندما
�أردت العم ��ل ف ��ي ه ��ذا المج ��ال كان م ��ن
ال�صع ��ب �أن اطل ��ب م ��ن �صاح ��ب العمل �أن
يق ��وم بت�سجيل ��ي ر�سمي ��ا في االتح ��اد لأنه
�سيرف� ��ض ذلك وال يقب ��ل �أن ا�شتغل لديه في
وقت ال يمكن �أن نعثر على عمل".
و�أف ��اد ب� ��أن "تعر�ض ��ي �إل ��ى ال�سق ��وط م ��ن
الطاب ��ق الثال ��ث جعلني اخ�س ��ر كل ما املك
مع �صحتي التي هي الأهم".
وي�ضيف داوود لـ(المدى)" ،يجب �أن تكون
هن ��اك �إج ��راءات رادع ��ة لأ�صح ��اب المه ��ن
لحثه ��م على �ضم ��ان حقوق العم ��ال ويمنع
ت�سريحه ��م ح�س ��ب الأمزج ��ة وان ي�ضم ��ن
حقوقه ��م ف ��ي ح ��ال تعر�ضهم لح ��ادث �أثناء
تعر�ضهم للإ�صابات �أثناء العمل".
و�أ�شار� ،إلى �أن "اغلب حقوق العمال الذين
يتعر�ض ��ون للإ�صاب ��ات �أثناء العم ��ل ت�أتي
للأ�س ��ف لي�س من القانون ،و�إنما عن طريق
الخي ��ار الع�شائ ��ري ال ��ذي ب ��ات ه ��و الحل
الوحيد ل�ضمان الحقوق".
و�أكد رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ،في
الأول م ��ن �أيار الما�ضي� ،أن الحكومة تعمل
على تطوير قانون ال�ضمان االجتماعي.
فيم ��ا ا�ش ��ار وزي ��ر العم ��ل وال�ش� ��ؤون
االجتماعي ��ة عادل الركابي �إل ��ى �أن احترام
ح ��ق العم ��ال يك ��ون عب ��ر ت�شري ��ع قان ��ون
التقاعد وال�ضمان االجتماعي.
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لق��اء مع عب��د املهدي يدفع م�ست�ش��ار حماف��ظ ذي قار �إىل اال�س��تقالة
 ذي قار  /ح�سني العامل

�أعلن علي مهدي عجيل
م�ست�شار حمافظ ذي قار
ل�ش�ؤون ال�شهداء واجلرحى
�أم�س الثالثاء ،عن ا�ستقالته
من من�صبه ،معرباً عن
احتجاجه �إزاء لقاء املحافظ
احمد غني اخلفاجي مع
رئي�س جمل�س الوزراء ال�سابق
عادل عبد املهدي.
من جانبهم ،عدّ نا�شطون
يف تظاهرات النا�صرية
اللقاء ا�ستهانة بدماء �شهداء
انتفا�ضة ت�شرين ،خ�صو�ص ًا
و�أن مدينتهم �أعطت عدداً
كبرياً من ال�ضحايا يف ظل
حكومة عبد املهدي.

وت�أت ��ي ا�س ��تقالة م�ست�ش ��ار املحافظ بعد
ت ��داول مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
�ص ��ورة فوتوغرافية جتم ��ع حمافظ ذي
ق ��ار وعادل عب ��د املهدي �أثناء ع ��زاء �أقيم
يف النج ��ف بوفاة املرج ��ع الديني حممد
�سعيد احلكيم.

وج ��اء يف وثيق ��ة اال�ستقال ��ة املوجه ��ة
ملحاف ��ظ ذي ق ��ار والت ��ي اطلع ��ت عليه ��ا
(املدى) ان ��ه "�أعلن و�أق ��دم ا�ستقالتي من
عملي (م�ست�شار حمافظ ذي قار) ل�ش�ؤون
ال�شه ��داء واجلرحى اعرتا�ض ًا على اللقاء
والتعام ��ل م ��ع من قت ��ل وا�ش�ت�رك بدماء
�شبابنا".
و�أ�ضاف عجي ��ل" ،لأنني �أحمل يف عنقي

امان ��ة دم ��اء ال�شه ��داء واجلرح ��ى الت ��ي
�سالت يف الع ��راق والنا�صري ��ة �أقدم لكم
ا�ستقالتي والتي �أمتنى قبولها".
وحاول ��ت (امل ��دى) االت�ص ��ال بالنا�ش ��ط
ال�ساب ��ق بتظاه ��رات النا�صري ��ة عل ��ي
مهدي عجيل والذي ج ��رى تعيينه الحقا
مبن�ص ��ب امل�ست�ش ��ار ع ��دة م ��رات �إال �أنه
�أغلق هاتفه.

ويبل ��غ �إجمايل �ضحايا تظاهرات ذي قار
من ��ذ الأول من ت�شري ��ن الأول عام 2019
لغاي ��ة الوقت احلايل ،نح ��و � 134شهيد ًا
و�أك�ث�ر م ��ن ثالث ��ة �آالف جري ��ح� ،إ�ضافة
�إىل حم�ل�ات اعتق ��ال طال ��ت املئ ��ات م ��ن
املتظاهرين ،وما يزيد على  1200دعوى
ق�ضائية ما زالت قائمة �ضد املتظاهرين.
وكانت حمالت الإدانة التي �أعقبت جمزرة

ج�سر الزيتون يف النا�صرية التي حدثت
خ�ل�ال يوم ��ي  28و 29ت�شري ��ن الث ��اين
 2019و�أ�سف ��رت عن ا�ست�شه ��اد �أكرث من
 50متظاه ��ر ًا و�إ�صابة نحو � 500آخرين
بج ��روح خمتلف ��ة معظمه ��ا بالر�صا� ��ص
احلي ،قد �أرغمت رئي�س جمل�س الوزراء
ع ��ادل عب ��د امله ��دي عل ��ى اال�ستقال ��ة م ��ن
من�صبه مع عدد من امل�س�ؤولني املحليني.

ال�صحة النيابية :الو�صول للمناعة املجتمعية بحاجة ملزيد من الوقاية

العراق يق ّرر الرتيث يف احل�صول على اللقاح الرو�سي امل�ضاد لكورونا
 خا�ص /املدى

ق� � ّرر العراق الرتي ��ث يف احل�صول عل ��ى اللقاح
الرو�س ��ي (�سبوتنك  )vامل�ض ��اد لكورونا ،وعزا
ذل ��ك �إىل عدم اعتم ��اده من قبل منظم ��ة ال�صحة
العاملي ��ة ،فيما �سجل ��ت خمترباته نح ��و � 6آالف
�إ�صابة ،ذكرت جلنة ال�صحة والبيئة النيابية �أن
اخلروج من املوجة احلالية يتطلب اتخاذ املزيد
من الإجراءات الوقائية.
وذك ��رت الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء يف
بي ��ان تلقته (املدى)� ،إن "اللجن ��ة العليا لل�صحة
وال�سالم ��ة ق� � ّد ق� � ّررت يف اجتماعه ��ا الأخري يف
اخلام�س من ال�شهر احل ��ايل الرتيث يف التعاقد
عل ��ى �ش ��راء اللق ��اح الرو�سي امل�ض ��اد لفايرو�س
كورونا".

و�أ�ضاف البيان� ،أن "القرار جاء ل�سببني� ،أولهما
وجود كمي ��ة كافية من اللقاح ��ات ،والثاين عدم
�إق ��رار اللق ��اح الرو�سي من قب ��ل منظمة ال�صحة
العاملية".
�إىل ذل ��ك ،ذك ��رت وزارة ال�صحة يف بي ��ان تلقته
(امل ��دى)� ،أن "خمت�ب�رات ال ��وزارة �أج ��رت يوم
�أم� ��س  37789فح�ص ًا خمتربي� � ًا ب�ش�أن فايرو�س
كورونا".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "تل ��ك الفحو� ��ص �أظه ��رت
ت�سجي ��ل � 5899إ�صاب ��ة جدي ��دة بالفايرو� ��س،
كان ��ت ن�سبته ��ا الأك�ب�ر يف بغداد �ضم ��ن جانبي
الكرخ والر�صافة".
ولف ��ت� ،إىل �أن "االح�ص ��اءات �أظه ��رت ت�سجيل
 58حال ��ة وفاة �أغلبها يف حمافظتي دهوك وذي
قار".

�إعــــالن

�إع������ل�����ان������������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

و�ش ��دد البي ��ان ،عل ��ى �أن "امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحية
�شه ��دت متاث ��ل  7517م�صاب� � ًا لل�شف ��اء ،مبعدل
�إجمايل بلغ ."%92.6
وانتهى البيان� ،إىل �أن "الوزارة �سجلت ح�صول
� 139555شخ�ص� � ًا على اللقاح ،لي�صبح جمموع
الذي ��ن تلق ��وا اللق ��اح �ضم ��ن اجلرعت�ي�ن الأوىل
والثانية � 3830417شخ�ص ًا".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر ع�ضو جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئة
يف جمل�س النواب ح�س ��ن خالطي ،يف ت�صريح
�إىل (امل ��دى)� ،أن "العراق عندم ��ا مل مينح الإذن
يف احل�ص ��ول عل ��ى اللق ��اح الرو�س ��ي ف� ��أن ذلك
ل ��ه مربرات ��ه ،وق ��د ا�ستن ��د �إىل تقاري ��ر خ�ب�راء
ال�صحة".
و�أ�ض ��اف خالط ��ي� ،أن "املوق ��ف الوبائ ��ي يف
حت�س ��ن ،ونح ��ن ن�أم ��ل باخل ��روج م ��ن املوج ��ة

الثالث ��ة ب�أ�س ��رع وق ��ت ،ولك ��ن هذا يعتم ��د على
االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائية واحل�صول على
اللقاح".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "الع ��راق تعاق ��د عل ��ى كمي ��ات
كبرية م ��ن اللقاحات ،وهو الي ��وم ي�ستلم بنحو
دوري جرعات �أغلبها من �شركة فايزر".
وانتهى خالط ��ي� ،إىل �أن "الو�صول اىل الن�سبة
التي حدده ��ا خرباء ال�صحة والت ��ي هي املناعة
املجتمعي ��ة تتطل ��ب ت�ضافر جمي ��ع اجلهود على
�صعيد الثقافة والتوعية و�إي�صال اللقاحات".
وكان ��ت وزارة ال�صحة قد �أعلنت خروج العراق
من موج ��ة ال ��ذروة الوبائية الثالث ��ة لفايرو�س
كورون ��ا ،م�ش�ي�رة �إىل �إمكاني ��ة الو�ص ��ول �إىل
الن�سب ��ة املحددة للمناع ��ة املجتمعية خالل العام
احلايل.

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

ق��دم املدعي (ضياء عبد احلس�ين جنكي��ر) طلبا ً ي��روم فيه تبديل
(لقبه) من (املدفعي) إلى (احليدري) فمن لديه اعتراض على الدعوى
مراجع��ة ه��ذه املديرية خ�لال مدة أقصاها (خمس��ة عش��ر يوم)
وبعكس��ه س��وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

م� /إعالن املناق�صة املرقمة 20 L / 2021
ان�شاء خمزن يف ق�سم ت�صنيع الأ�سطوانات يف الكوت عدد 1/
�إعالن للمرة الأوىل
يس��ر (وزارة النفط  /الش��ركة العامة لتعبئة وخدمات الغ��از) بدعوة املؤهلني
وذوي اخلبرة لتقدمي العطاءات لـ (انش��اء مخزن في قس��م تصنيع األسطوانات
ف��ي الكوت ع��دد  )1/وبكلف��ة تخميني��ة قدره��ا ( )111.519.000مائة واحدى
عش��ر مليون وخمسمائة وتسعة عش��ر ألف دينار من املوازنة الرأسمالية مع
مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية
االتصال (الش��ركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز) عن طريق البريد االلكتروني
 pd.taji@gfc.oil.gov.iqجميع أيام األسبوع.
 -2متطلب��ات التأهي��ل املطلوب��ة :مطابق ملا موج��ود في الوثيقة القياس��ية
(قانونية ،فنية ،مالية).
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري
صادر من الش��ركة مع نسخة مصورة من هوية تصنيف مقاولني درجة عاشرة
نافذة وتخويل باس��م اخمل��ول باملراجعة مع نس��خة من هوية األح��وال املدنية
للمخ��ول ال��ى العنوان احملدد ف��ي ورقة بيان��ات العطاء وبعد دف��ع قيمة البيع
للوثائق البالغة ( )100.000مائة ألف دينار عراقي فقط نقدا ً او على شكل صك
مصدق صادر من مصرف الرافدين حصرا ً غير قابلة للرد.
 -4تقدمي تأمينات أولية البالغة  %3من مبلغ الكلفة التخمينية باسم الشركة
او مديرها املفوض او احد املس��اهمني في الش��ركة مبوجب عقد ش��راكة مببلغ
( )3.345.570ثالثة ماليني وثالثمائة وخمسة واربعون ألف وخمسمائة وسبعون
دين��ار عراقي فقط ال غير على ش��كل صك مصدق او خط��اب ضمان صادر من
مصرف عراقي معتمد من البنك املركزي وحسب نشرة البنك املركزية ومعتمد
من وزارة النفط وان تكون التأمينات نافذة بعد  28يوم من نفاذ العطاء.
 -5يت��م تس��ليم العطاءات الى العنوان االتي (بغ��داد  /التاجي  /مقابل مديرية
شرطة التاجي) الس��اعة الواحدة ليوم الغلق ( ،)2021/10/3العطاءات املتأخرة
س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (مقر الش��ركة) في الزمان في اليوم التالي

للغلق ( )2021/10/4وال يس��مح بتقدمي العطاءات الكترونيا ً ويتم تقدمي العطاء
بالدينار العراقي.
 -6إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يك��ون موعد الغلق يوم الدوام
الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
 -7يعق��د مؤمتر فني لإلجابة على االستفس��ارات الفنية قبل س��بعة أيام من
ي��وم الغل��ق أعاله في مقر الش��ركة العامة لتعبئة وخدمات الغ��از  /التاجي /
بغداد واعالمنا في حال حضوركم املؤمتر الفني ليتسنى لنا اعداد كادر متقدم
م��ن مهندس�ين مختصني ف��ي املواصف��ة الفني��ة للمناقص��ة لإلجابة على
االستفسارات الفنية.
 -8للدائ��رة احلق في الغ��اء املناقصة في أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل اإلحالة
وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني
في املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
 -9مدة نفاذية العطاء  120يوم من تاريخ غلق املناقصة.
 -10يت��م اس��تبعاد العطاء ف��ي حالة عدم التزام الش��ركة مب��ا منصوص في
الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.
 -11يتم ملئ القس��م الرابع وفي حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوب في
الوثيقة القياسية سيتم استبعاد العطاء.
 -12يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
 -13باإلمكان االطالع على وثائق القياس��ية للمناقص��ة عن طريق موقع وزارة
النف��ط ( )www.oil.gov.iqوموق��ع الش��ركة العام��ة لتعبئة وخدم��ات الغاز
(.)www.gfc.gov.iq
 -14عل��ى مقدمي العط��اءات ابداء املوافقة على كافة الش��روط املذكورة في
الوثائق القياسية وتثبيت ذلك في عطاءاتهم املتقدمة.

عبد اهلل احمد كاظم
وكيل املدير العام

وم ��ن جانبه ��م
�ش ��ن نا�شط ��ون يف تظاه ��رات النا�صرية
حمل ��ة �إعالمي ��ة لالحتج ��اج عل ��ى اللق ��اء
مطالبني املحافظ باال�ستقالة من من�صبه.
وكت ��ب النا�ش ��ط املع ��روف عدن ��ان عزيز
ال�سع ��داوي عل ��ى مدونت ��ه الر�سمي ��ة
"ه ��ل ي�ستحق املن�ص ��ب �أن جتامل قتلة
املتظاهرين؟".
وي ��رى ال�سع ��داوي ،ان املحاف ��ظ كان

الأج ��در ب ��ه اح�ت�رام
م ��ن رف ��ع ا�سم ��ه
للمن�ص ��ب ،يف �إ�ش ��ارة
�إىل ان تعي�ي�ن احم ��د
اخلفاج ��ي
غن ��ي
مبن�ص ��ب حماف ��ظ ذي
ق ��ار ج ��اء بن ��اء عل ��ى
طل ��ب م ��ن متظاه ��ري
�ساح ��ة احلبوب ��ي يف
النا�صرية..
وكان حماف ��ظ ذي ق ��ار
اعل ��ن يف االح ��د (18
ني�سان  )2021عن تعيني
 15معاون� � ًا وم�ست�ش ��ار ًا
ملحاف ��ظ ذي قار يف جميع
املجاالت االدارية والفنية
والعلمية.
وكان رئي� ��س جمل� ��س
الوزراء م�صطفى الكاظمي
قرر يوم الثالثاء ( 6ني�سان
 )2021تكلي ��ف احم ��د غني
اخلفاج ��ي ب�شغ ��ل من�ص ��ب
حماف ��ظ ذي ق ��ار خلف ��ا
للمحاف ��ظ املكل ��ف الفري ��ق
الرك ��ن عبد الغن ��ي اال�سدي،
وبتعيني احمد غني اخلفاجي
تك ��ون حمافظة ذي قار ق ��د �شهدت تغيري
وت�سمي ��ة خم�س ��ة حمافظ�ي�ن يف غ�ضون
�سن ��ة ون�صف ال�سن ��ة وذلك من ��ذ �إنطالق
التظاه ��رات يف ع ��ام  ،2019وه ��م كل
م ��ن عادل الدخيل ��ي� ،أب ��ا ذر العمر ،ناظم
الوائل ��ي ،الفري ��ق عب ��د الغن ��ي اال�سدي،
احمد غني اخلفاجي.
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تعقيب على تعقيب اللجنة الأولمبية الوطنية

ت�سا�ؤالتنا م�شفوعة بالدليل ولم ت�ستهدف ه ّز كر�سي حمودي �أو ثلم �شخ�صيته!

� إياد ال�صالحي

مناف�س ��ات قارية وعاملي ��ة ،ملاذا ال ي�ؤخذ ُح�س ��ن
الني ��ة يف الت�س ��ا�ؤل م ��ن زاوية دع ��وة الأوملبية
لتفنيد ُمربّرات العُزلة واملخاوف من احت�ض ��ان
االجتماعات وممار�س ��ة امل�س ��ابقات الدولية يف
قاعات ومالعب دار ال�سالم؟

خط ��وة ّ
تب�ش ��ر بعه ��د �أوملب ��ي جدي ��د يف الدورة
الثالث ��ة م ��ن رئا�س ��ة الكابنت رعد حم ��ودي الذي
نك ��نُّ ل ��ه كل التقدير ل�شخ�ص ��ه وتاريخ ��ه بعدما
متاه ��ى ب�س ��رعة الفتة م ��ع تقري ��ر ا�ستق�ص ��ائي
ن�ش ��رته (امل ��دى) يف الثالث�ي�ن م ��ن �آب 2021
ل ُيب�ّي�نّ حر�ص ��ه على �إظهار احلقيق ��ة التي يبحث
عنه ��ا التقري ��ر يف ُجملة من الت�س ��ا�ؤالت التي مل
ت�س ��تهدف ه ّز كر�س� �يّه �أو ثلم �شخ�صيته املُتزنة،
بالرغم م ��ن املطبّات الإدارية الت ��ي واجهته منذ
عام  2009حتى اليوم �س ��واء من �صنيعة غريه
ممّن �أواله الثقة العمياء حتى و�إن بلغت حافات
خط ��رة بتوت ��ر عالق ��ة م� ّؤ�س�س ��ته م ��ع احلكومة
وانحداره ��ا اىل �س ��فح املنازع ��ات القانوني ��ة
املحلية والدولية ال�ستعادة �شرعيتها �أم ب�صنيعة
نف�سه التي يئِ�ست ا�صالح ق�ضايا م�صريية كانت
تتط ّلب منه �أكرث �ص�ب�ر ًا وج ��ر�أة ملواجهتها وفق ًا
ل�ص�ل�احيته يف القانون ب ��د ًال من تركها عُر�ض ��ة
للم�س ��اومة يف العالقات من ه ��ذا الطرف �أو ذاك
على ح�س ��اب م�ص ��لحة الريا�ض ��ة و�س ��ط حريته
بعدم التو ّرط يف �أزمة جت ّر م�ش ��اكل ال نهاية لها،
وبالنتيجة ع ُِ�صبَتْ جميعها بر�أ�سه!

قائمة الح�ساب

حقيق ��ة ،ل ��ن ننزل ��ق يف مهات ��رات وتوظي ��ف
كلم ��ات تخرجنا ع ��ن اللعب النظيف يف �س ��احة
الإع�ل�ام ،فل�س ��نا نتب ��ادل الهجم ��ات له ّز ُ�س ��معة
�أح ��د� ،أو نخ ��رج ع ��ن و�ص ��ايا رب العب ��اد يف
(و ْي� � ٌل ِّل ُك ِّل هُ َم� � َزةٍ لمُّ َ َزةٍ ) بل
حمكم كتاب ��ه الكرمي َ
ننتقي العبارات بدوافع اال�س ��تفهام ال االنتقام،
وغر�ض ��نا �أن ت�س�ي�ر �أوملبي ��ة الكاب�ت�ن حم ��ودي
أمن م ��ن تهديد ال ُف َرقاء ب�إع ��ادة طرح الثقة
يف م� ٍ
مبكتبها التنفيذي �إذا ما وا�صلت الأ�سلوب ذاته
بحج ��ب حقائ ��ق مه ّمة عن ال�ش ��ارع ال ��ذي يريد
معرفة �أ�سباب عدم الظفر مبيدالية واحدة برغم
امليزانيات ال�ض ��خمة �س ��ابق ًا؟! ثم �أي �أوملبية يف
العامل جتيب �سائلها من �صحفيي دولتها (�أذهب
اىل �سفارتنا يف طوكيو ُ
وخذ بيانات االنفاق)!!
كان الأج ��دى بك ��م �أن ت�س ��تث َمروا الت�س ��ا�ؤل
و ُت�ش � ِ�هروا قائم ��ة احلِ �س ��اب و�إن كان ��ت مبئ ��ة
دوالر فل ��م يخوّ نك ��م �أحد فتلك �أم ��وال احلكومة
التي ُت�ص� � ِّر ْف �ش� ��ؤون الأوملبية "غري امل�ستق ّلة"
مبيزانيتها!

انتقادات مو�ضوعية

�إثنا ع�ش ��ر عام ًا من يّ
تول الكابنت حمودي قيادة
الأوملبية ،مل يرد على �ص ��حفي �أ�ش ��ار له خُمل�ص ًا
بانتق ��ادات مو�ض ��وعية اىل عمل ��ه حينم ��ا ي�ؤثر
خط� ��أه على مف�ص � ٍ�ل ما ،ومل يُح ّرك �س ��اكن ًا جتاه
تقرير يُراد منه تكري�س جهود امل� ّؤ�س�سة النت�شال
ّ
باملن�ش ��طات وت�ض� � ّرر
احت ��اد مُ�ش ��تبه بتو ّرط ��ه
عديد الريا�ض ��يني نتيجة �إهم ��ال مراقبتهم ،ومل
ينتف� ��ض كالأ�س ��د يوم ح َم ��ى عرين الأ�س ��ود يف
�س ��بعينيات وثمانينيات القرن املا�ض ��ي ليُ�سقِط
م�ؤامرات �إنتخابية د َُّ�س ��ت يف �ص ��ناديقها �أوراق
ت�أيي ��د لدخالء انتهزوا فر�ص� � ًا ثمين ��ة للعبث يف
�ألعاب جتهل �أي �س�ي�رة لهم ،وظل الرئي�س مثق ًال
بهم ��وم امليزانيات املنفقة على مكاتب ال�س ��ياحة
حلج ��ز تذاك ��ر موفدي ��ن �أغلبهم ع ��ادوا بخيبات
�أمل البطوالت وامل�ؤمت ��رات ،واعرتف �أن %70
م ��ن امليزاني ��ة كان ��ت تذه ��ب اىل املوظف�ي�ن ومل
ي�س ��تفد منها البطل الأوملبي ،كم ��ا مل يُبالِ لعديد
ال�صحف والربامج التلفازية وهي تظهر وثائق
مُ�س� � ّربة تدين �شخ�ص ��يات عامل ��ة يف االحتادات
والأوملبية ب�شبهات الف�ساد �أو تنقل عن �شهادات
زمالئهم حكاي ��ات تك ّر�س االن�ش ��قاق وهدر املال
ُ
وظل ��م الكف ��اءات والإ�س ��اءة ل�س ��معة البل ��د يف
مهمّات خارجية كان يفرت�ض �أن يبا�شر التحقيق
الف ��وري بها لفر�ض وج ��وده كم�س� ��ؤول عن �أي
خ ��رق يجري �ض ��من حمي ��ط جلنته وم ��ا يتع ّلق
بارتباط ��ات ومكاتبات يُبدي ر�أي ��ه فيها ولي�أخذ
الق�ضاء وهيئة النزاهة دورهما الحق ًا.

الوطني ��ة بعه ��دة الكاب�ت�ن رعد حمودي يُ�س ��ارع
لتجهيز تعقي ��ب مطوّ ل مل يخرج ع ��ن عُرف الرد
املُلت ��زم بح ��دود امل�س ��احة فق ��ط ،ب ��ل كان م ��ادة
مُ�ش ��اعة جلميع و�سائل الإعالم ولي�ست ح�صرية
باملدى �ص ��احبة تقري ��ر الت�س ��ا�ؤالت� ،أنتقى فيه
كاتبه بع� ��ض املفردات الته ّكمية التي ت�س ��بق �أو
تخت ��م كل نقطة تو�ض ��يح مب ��ا ال يلي ��ق بالعالقة
املحرتم ��ة بني م� ّؤ�س�س ��ة الأوملبية و�أي �ص ��حفي
ي ��روم تبي ��ان احلقيق ��ة م ��ن ر�أ�س هرمه ��ا �أو من
معاونيه لين�ش ��رها ويغلق �أفواه ّ
تظل ترثثر بها
ً
ُ
لي� ��س ُح ّب ًا مب�ص ��لحة الريا�ض ��ة ،ب ��ل كرها لفالن
وع ّالن.
انفعاالت

جلن ��ة �أوملبي ��ة برئا�س ��ة �أحمد احلجية �ض� �يّفته
�إحدى �ص ��االت م�صيف �سد دوكان ال�سياحي يف
حمافظة ال�س ��ليمانية يف التا�سع والع�شرين من
كانون الثاين عام .2004
اجتماع الممثليات

ثم ما عالق ��ة اجتماع الكابنت حمودي مبمثليات
الأوملبي ��ة يف مدين ��ة كرب�ل�اء املقدّ�س ��ة للتقارب
ب�ي�ن احلالت�ي�ن ،ه ��ذا امل�ؤمت ��ر بالتحدي ��د ع ّل ��ق
علي ��ه النائ ��ب الثالث لرئي� ��س اللجن ��ة الأوملبية
�أحمد حنون ببيان ن�ش ��رته و�سائل الإعالم يوم
اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن حزي ��ران � ، 2021أعل ��ن
في ��ه عن ع ��دم اع�ت�راف غالبي ��ة �أع�ض ��اء املكتب
التنفي ��ذي بنتائ ��ج االجتم ��اع مبجموع ��ة م ��ن
ر�ؤ�س ��اء املمثليات املنتهية واليتهم ،وا�صف ًا �أيّاه
ب�أن ��ه عمل انف ��رادي مل ي� �� ِأت بنا ًء عل ��ى قرارات
التنفي ��ذي ،مطالب� � ًا حم ��ودي االلت ��زام بالنظام
الداخل ��ي ،ولوّ َح ب�أن �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العامة
للجنة الأوملبية "�س ��تكون لهم الكلمة الف�صل يف
اجتماعه ��م اال�س ��تثنائي القادم للوق ��وف بحزم
يف وج ��ه القرارات الفردية واملخالفات املتك ّررة
للنظام"!

وزاد كاتب التعقي ��ب الأوملبي من انفعاالته غري
احل�سا�س ��ية
املُ�ب ّ�ررة لتتب ّن ��ى خميلت ��ه فر�ض ��ية ّ
جتاه عا�ص ��مة �إقليم كرد�س ��تان ملج ّرد الت�س ��ا�ؤل
ع ��ن ا�س ��باب �إقام ��ة امل�ؤمت ��ر فيها ،وال�ص ��حيح
ال ��ذي مل يتب�ي َ
�ن واقعيت ��ه بتع ّمد �أنن ��ا ذكرنا يف
�سياق هذا املحور عدم معرفة �أع�ضاء يف املكتب
التنفي ��ذي عن حيثيات (نقل امل�ؤمتر اىل �أربيل)
وه ��و تعب�ي�ر دقي ��ق و�إن �أ�ش ��ار بي ��ان الأوملبية
ع ��ن ق ��رار �أختي ��ار امل ��كان مبا�ش ��رة لأن جمي ��ع
معاودة الم�صدر
امل�ؤمترات اخلا�ص ��ة باجلمعي ��ة العامة منذ عام
 2003حتى احلادي ع�ش ��ر من �أيلول  2021ه ��ذا املوقف ال ��ذي �أب ��داه الع�ض ��و القيادي يف
تبيان الحقيقة
�أقيم ��ت يف العا�ص ��مة بغ ��داد ح�س ��ب النظ ��ام الأوملبية وما تبعه من ت�ص ��ريح مل�صدر م�س�ؤول
للم ��رة الأوىل يف تاري ��خ اللجن ��ة الأوملبي ��ة الداخلي با�س ��تثناء م�ؤمت ��ر �أنتخاب �أول رئي�س يف املكت ��ب التنفي ��ذي ه ��و م ��ن دعان ��ا لل�س� ��ؤال

رئي�س بر�شلونة  :لم يعجبني ظهور
مي�سي بقمي�ص �آخر!
متابعة  -المدى
ع � ��اد خ� � ��وان الب� ��ورت� ��ا رئ �ي ����س
ب��ر���ش��ل��ون��ة الإ� � �س � �ب� ��اين،
ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن �أ� �س �ب��اب
رحيل قائد و�أ�سطورة
فريقه ليونيل مي�سي
يف االن� � � �ت� � � �ق � � ��االت
ال���ص�ي�ف�ي��ة امل��ا� �ض �ي��ة،
لباري�س �سان جريمان.
وف �� �ش��ل ب��ر��ش�ل��ون��ة يف
جت� � ��دي� � ��د ع� �ق ��د
مي�سي

حرية مكفولة

�أخري ًا� ..س ��نبقى منار�س دورنا الرقابي ك�سلطة
رابع ��ة كفل ��ت الدول ��ة ح ّريته ��ا يف التعب�ي�ر عن
ال ��ر�أي ب ��كل الو�س ��ائل مب ��ا ال يخ ��ل بالنظ ��ام
الع ��ام والآداب وفق� � ًا للمادة  38من الد�س ��تور،
وتقريرن ��ا ال ��ذي �أ ّكد كاتب تعقي ��ب الأوملبية يف
م�س ��ته ّله ب�أنه ي�أتي (ر ّد ًا على ت�س ��ا�ؤالت الزميل
�إي ��اد ال�ص ��احلي) كان يبغ ��ي الإي�ض ��اح ح ��ول
نق ��اط مو�ض ��وعية مل يكن تعقيبكم عن بع�ض ��ها
�ش� � ّفاف ًا ومتوافق ًا م ��ع قانون الأوملبي ��ة رقم 29
ل�س ��نة � 2019س ��يما فقرة اجلمعي ��ة العمومية
امل ��ادة ( )6ثالث� � ًا (ج) �إق ��رار موازن ��ة اللجن ��ة،
فمن ��ذ �آذار  2021مل جتتم ��ع العمومي ��ة لإقرار
تفا�ص ��يل �ص ��رفها ،فهل �أن عمليات ال�صرف منذ
ال�ش ��هر املذكور اىل الآن قانونية؟ وهل مت تنفيذ
الفقرات (هـ  ،ز ،ح) من املادة نف�سها؟

ب�سبب ق��واع��د راب�ط��ة ال ��دوري الإ��س�ب��اين بو�ضع
�سقف لرواتب الالعبني يف كافة الأندية ،وهي ما
جتاوزها النادي الكتالوين ،ليجرب على ترك ليو
يرحل.
وغ��ادر مي�سي يف �صفقة انتقال ُحر لباري�س �سان
جريمان ،خا�صة �أن��ه مل يجدّد تعاقده مع الفريق
الكتالوين يف الأيام الأخرية من املريكاتو.
وقال البورتا يف حواره للقناة الثالثة الإ�سبانية
ب�ش�أن �أ�سباب رحيل مي�سي" :قدمنا تف�سريات مع
معطيات رقمية ب�ش�أن ذلك ،لقد تع ّر�ضنا ل�ضغوطات
من �أجل التوقيع على عقد الـ� CVCأو �سيتم منعنا
من التجديد ب�سبب قانون اللعب النظيف".
و�أ� �ض��اف" :لقد امتلكنا اتفاق ًا �أول�ي� ًا مع
مي�سي منذ فرتة طويلة ،لكن رابطة
الدوري مل توافق على ذلك".
ووا� �ص��ل ب �ق��ول��ه" :هي لي�ست
النهاية التي فكر فيها مي�سي مع
بر�شلونة ،ومعي �أنا كرئي�س،
لكن نحن �سيكون لدينا امتنان
�أبدي له ،مي�سي �سيكون دائم ًا
بر�شلوين".
و�أو�� �ض ��ح ب �� �ش ��أن ��ش�ع��وره
ع� ��ن ظ � �ه� ��ور م �ي �� �س��ي م��ع
ب��اري ����س � �س��ان ج�يرم��ان:
"كان ���ش��ع��ور ًا غ��ري �ب � ًا
ج ��د ًا �أن ن ��راه بقمي�ص
�آخ ��ر� ،أن تعرف �أن��ه مل
يعد م��وج��ود ًا و�أن�ن��ا قد
ن �ت��واج��ه ،مل يعجبني
ذلك".
"مل يرغب �أحد يف الو�صول
وت��اب��ع بقوله:
�إىل م��ا و�صلنا �إل �ي��ه ،ك��ان الأم ��ر حم��زن للغاية،
ولكنني مل �أحتدّث مع مي�سي منذ رحيله".
وختم" :مل يكن هناك �أي توتر مع مي�سي �أثناء
املفاو�ضات ،ك��ان الأم��ر جم � ّرد مفاو�ضات جتديد
عادية".

عن م�ؤمت ��ر �أربي ��ل و�أجندته ،بل و�ص ��ل احلال
ملع ��اودة امل�ص ��در ذاته االت�ص ��ال بنا للت�ص ��ريح
ب� ��أن �أغل ��ب �أع�ض ��اء املكت ��ب التنفي ��ذي تفاعلوا
م ��ع حر� ��ص (امل ��دى) يف ت�س ��ا�ؤالت تقريره ��ا،
و�أن النيّة ت ّتجه لإبقاء امل�ؤمتر اال�س ��تثنائي يف
بغداد ،فكان موقفنا وا�ض ��ح ًا �أن يبادر املتحدّث
لالعالن عن ا�س ��مه بالإنابة عن ع ��دد من زمالئه
يف املكتب لتو�ض ��يح حيثيات موقفهم ،وال مانع
من ت�ص ��ريحه لأية و�س ��يلة �أخرى فالأمر �سيّان
بالن�س ��بة لن ��ا وال ي ّه ��م ح�ص ��رية اخل�ب�ر ،بق ��در
الإعالن عن تفا�ص ��يله �إن كان يرى يف املو�ضوع

م�ص ��لحة ما كون ��ه مُنتخب وزمالئه م ��ن الهيئة
العام ��ة! فهل يكفي هذا الدليل لإزالة ال�ض ��بابية
عن كاتب تعقيب الأوملبية؟
ُخذالن بغداد

وبعيد ًا عن احت�ضان �أربيل بطوالت االحتادات
املختلفة ال�س ��باب ت�ض ��امنية و�أخ ��رى تنظيمية
جل ��ودة املن�ش� ��آت والفن ��ادق فيه ��ا� ،أال يع ��د ذلك
ُخذالن� � ًا للعا�ص ��مة بغ ��داد وه ��ي ترتق ��ب عودة
االن�شطة العربية لها مثلما �ضيّف احتاد القو�س
وال�س ��هم بطول ��ة الع ��رب ومُقب ��ل عل ��ى تنظي ��م

�أزمة ثقة

م ��ا �سي�ش ��هده م�ؤمت ��ر �أربيل يف احلادي ع�ش ��ر
م ��ن �أيلول اجل ��اري ،من عدم مناق�ش ��ة ت�س ��مية
مر�ش ��حي جلنتي الت�س ��وية واالخالقي ��ات (كما
علمنا) ي�ؤ ّكد �ص ��واب ما ذهبن ��ا اليه يف تقريرنا
ال�س ��ابق وتعقيبن ��ا ه ��ذا بوج ��ود �أزم ��ة ثقة يف
املكتب التنفيذي� ،أما التلويح بالق�ضاء العراقي
املح�ت�رم ،فنح ��ن م�س ��تعدّون للوق ��وف �أمام ��ه
ملعرفتنا ب�أنه عادل ومن�ص ��ف يف هكذا ق�ض ��ايا،
ونعي جيّد ًا احل ّد الفا�ص ��ل بني الت�شهري وحرية
الر�أي وملتزمون بحدود القانون.

�شباك الأولمبي ت�ستقبل  6كرات �إماراتية و�سوكوب يبا�شر بالغربلة!
 بغداد  -المدى
خ�س� � َر منتخبن ��ا الأوملب ��ي لك ��رة
الق ��دم مباراته الودي ��ة الثانية �أمام
منتخب الإم ��ارات الأوملبي بهدفني
مقابل هدف واحد يف املباراة التي
�أقيمت م�ساء �أول �أم�س الإثنني على
ملعب الفجرية �ض ��من حت�ض�ي�رات
املنتخب ال�س ��تحقاق امل�ش ��اركة يف
بطول ��ة غ ��رب �آ�س ��يا والت�ص ��فيات
امل�ؤهل ��ة لنهائيات �آ�س ��يا حتت 23
عام ًا.
ودخ � � � � ��ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا
الأوملبي – بح�سب
املن�سق
ر� �س��ال��ة
ّ
الإع� � �ل� ��ام� � � � ��ي
للمنتخب علي
�إ� � �س � �م� ��اع � �ي� ��ل
 م� � � �ب � � ��اراةالإمارات الثانية
بت�شكيلة م�ؤ ّلفة
م��ن ح���س��ن �أح�م��د
(ع � �م� ��اد ع �ي �� �س��ى)
حل��را� �س��ة امل��رم��ى،
وزي�� � � � ��د حت�����س�ي�ن
وحممد الباقر كرمي
وح���س��ن رائ ��د خلط
الدفاع ،ومنتظر عبد
الأم�ي��ر وم�صطفى
ول� � �ي � ��د (ع� �ب ��ا� ��س
ي� ��ا�� ��س) وم �ن �ت �ظ��ر
حممد ج�بر (��ص��ادق
زامل) خلط الو�سط،
و�أح� � �م � ��د � �س��رت �ي��ب
(ح�سن عبد الكرمي)،
و�إقبال زيدان (هريان
احمد) ووكاع رم�ضان
خلط الهجوم.
وت� � � �ق� � � �دّم م �ن �ت �خ��ب

الإم��ارات الأوملبي �أو ًال عن طريق
ال �ل�اع� ��ب خ��ال��د

البلو�شي من ركلة ج��زاء بالدقيقة
العا�شرة ،قبل �أن يعادل النتيجة
الع ��ب منتخبنا الأومل� �ب ��ي �أح �م��د
��س��رت�ي��ب ب��ال��دق�ي�ق��ة  22م��ن ركلة
جزاء �أي�ض ًا ،ثم تلقى الالعب وكاع
رم���ض��ان بطاقة ح �م��راء بالدقيقة
 ،38بعد ح�صوله على ال�ك��ارت
لي�سجل بعدها
الأ��ص�ف��ر ال �ث��اين،
ّ
منتخب الإم� ��ارات ال�ه��دف الثاين
يف نهاية ال�شوط الأول عن طريق
ال�لاع��ب عبدالله النقبي بالدقيقة
.44
وبرغ ��م النق� ��ص الع ��ددي ملنتخبنا
� ،إال �أن ��ه ه� �دّد مرم ��ى املنتخب

الإمارات ��ي يف �أك�ث�ر م ��ن حماول ��ة
لتعديل النتيجة عن طريق الالعبني
�أحمد �سرتيب ور�ضا فا�ضل ،قبل �أن
يُلغي حك ��م املباراة ه ��دف التعديل
ملنتخبن ��ا بداع ��ي الت�س ��لل ،لتبق ��ى
النتيجة عل ��ى حالها بفوز الإمارات
بهدفني مقابل هدف واحد ملنتخبنا.
وكان منتخبن ��ا الأوملب ��ي قد خ�س ��ر
مباراته الودية الأوىل �أمام منتخب
الإمارات االوملبي ال�س ��بت املا�ض ��ي
ب�أربع ��ة �أه ��داف مقاب ��ل ه ��دف ،يف
املب ��اراة الت ��ي �ش ��هدت حالتي طرد
لالعب ��ي منتخبن ��ا الأوملبي ،ف�ض�ل ً�ا
عن �إ�شراك املالك التدريبي ،بقيادة

امل ��درب الت�ش ��يكي مريو�س�ل�اف
�سوكوب ،جميع املحرتفني ال�سبعة
املدعوين لقائمتي املباراة.
�ص املالك التدريبي ملنتخبنا
و�ش � ّ�خ َ
الأخط ��اء الت ��ي ح�ص ��لت يف
املباراتني ،من خ�ل�ال تدوين بع�ض
املالحظات الفنية وعر�ضها لالعبني
يف حما�ض ��رة خت ��ام املع�س ��كر
االمارات ��ي ،وكيفي ��ة معاجلتها ،مع
املطالب ��ة بتق ��دمي م�س ��توى �أف�ض ��ل
ونتائ ��ج جي ��دة يف اال�س ��تحقاق
الر�سمي.
�سجلت (املدى)
ويف ال�س ��ياق ذاتهّ ،
انطباع املدرب امل�ساعد �سعد حافظ،
حول �أداء الالعب�ي�ن يف املباراتني،
قائ�ل ً�ا�:إن امل�س ��توى الفن ��ي الع ��ام
�شهد تفاوت ًا بني العب و�آخر ،مع �إن
الفريق ك ّل ��ه �أدّى وحداته التدريبية
بحيوية ون�شاط.
و�أ�ضاف �:سيبا�شر املدرب �سوكوب
غربلة العنا�صر املن�ضوية للمنتخب
الأوملب ��ي يف الأي ��ام املقبل ��ة بع ��د
جمال�س ��ة م ��ع امل�ل�اك التدريب ��ي،
ملناق�ش ��ة �أداء كل الع ��ب وم ��دى
حاجت ��ه الي ��ه يف املرك ��ز املطل ��وب،
وقدرته على تق ��دمي العطاء املتميّز
يف البطوالت القادمة.
وجدّد حاف ��ظ �ش ��كره وتقديره لكل
م ��ن �أ�س ��هم يف ت�أم�ي�ن مع�س ��كري
تركيا والإمارات يف هذه الظروف،
وكذل ��ك ث ّم ��ن االندف ��اع الوطن ��ي
الع ��ايل لالعب�ي�ن املغرتب�ي�ن الذي ��ن
كانوا مب�ستوى الثقة يف الوحدات
التدريبي ��ة وخ�ل�ال اللع ��ب ال ��ودّي
مع الإمارات ،ويبق ��ى القرار الفني
الأخري ل ��دى املدرب� ،أم ًال �أن يعطي
كل الع ��ب ا�س ��تحقاقه بع ��د �أن ب ��ذل
اجلمي ��ع جه ��ود ًا طيب ��ة م ��ن �أج ��ل
ت�شريف الكرة العراقية.

آراء وأفكار
قناطر

في معنى فقد الحياة

 طالب عبد العزيز

كن ��تُ �س�أكت � ُ�ب كتاب ًا ع ��ن اال�شرعة� ،إال �أنَّ ماكن ��ة الزيت �أف�سدت
الفك ��ر َة عل � ّ�ي ،فال حاج ��ة يل بعد الي ��وم برفع ا�صبع ��ي ،والتكهن
بحرك ��ة الريح غرب ًا �أو جنوب ًا ،وما ع ��دت انظر اىل النجوم �إذا ما
َ
�ر مركبي ال�صغري ،فال خ�شية م ��ن ارتطامه بال�صخر،
�
إنحرف �س�ي ُ
�شجع ��ت الهوات ��ف الذكي ��ة وخرائ ��ط ال� �ـ  G.B.Sاحلديث ��ة
لق ��د ّ
البحار َة على ال�سخرية م ّني ،والتندر مبعرفتي ،التي مل تعد تعني
لأحده ��م �شيئ� � ًا ،لذا� ،س�أتركه ��م يبحرون حيث �ش ��ا�ؤوا ،و�ساهبط
البحر ،باحث ًا عن جزي ��رة خالية ،مل ي�شاهدها �أح ٌد من الطالب يف
اطل� ��س املدر�س ��ة ،و�س�أ�سع ُد بق�ضاء �أيامي االخ�ي�رة هناك� ،صحب َة
االحرا� ��ش ،وال�سالح ��ف ،والقواق ��ع الت ��ي �ستت�سل ��ل باللي ��ل اىل
فرا�شي ،و�ساطعمها ما تبقى يف �ص ّرة متاعي من اخلبز والتمر.
عند املقطع ال�صغريهذا ،يف القرطا�س ،الذي عرثتُ عليه م�صادف ًة،
البح ��ار قد توقف عن الكتابة ،لعله ان�شغل ببناء بيته اجلديد،
كان ّ
بعي ��د ًا عن البحر لي ًال ،يف احتج ��اج وا�ضح ،ورمبا يكون قد ذهب
لإطعام خملوقات جزيرته وافرت�سه احدها ،مما ا�ضطره اىل ترك
الكتاب ��ة� ،أو انه كتب �شيئ ًا �أخر يف قرطا�س ثان ،متحدث ًا عن �آالمه
اجلدي ��دة ،يف مغرتبه ،الذي اختاره هناك ،ومل نعرث عليه ،ورمبا
يكون قد عانى من �ضمور يف ع�ضالت يديه ،اللتني اعتادتا �سحب
احلب ��ال ،ون�صب اال�شرع ��ة ،وانت�شال ال�سال�س ��ل الثقيلة من املاء،
فلم يعد قادر ًا على الكتابة .مبثل هكذا بدايات ميكننا �إن�شاء ق�صة،
ومفارقة،
وت�أثي ��ث مادتها مب ��ا نتخيله ،واالتي ��ان بحياة غريب ��ة،
ِ
البحار ،فكل التوقعات ممكن ��ة ،ولي�س لأحد احلق بفر�ض
لبطلن ��ا ّ
علينا تفا�صيل حلياته ،لكننا ،بالت�أكيد� ،سنبحث عن نهاية مالئمة.
لكنَّ �أي نهاية �سعيدة �ستبدو �سخيفة جد ًا هنا� ،إ ْذ ما معنى عودته
عل ��ى ظهر �سفينةُ � ،
بحار ُته ��ا اىل التوقف يف جزيرته هذه،
أ�ضطر ّ
بحار عزي ��ز عليهم ،مات ب�ضربة �شم�س ،او ح َّز
وانه ��م ارادوا دفن ّ
حب ُل احلنني رقبته فمات يف نوبته الليلية على ظهر املركب ،و�أنهم،
فجاة ع�ث�روا على قرطا�س �صغ�ي�ر ،عليه �أ�ص ��داف �أ�سماك بحرية
عمالق ��ة ،وتزكم االنوف رائحة موت قري ��ب ..و�أنهم انت�شروا يف
احرا�ش اجلزيرة بحث ًا عنه ..ال ،ال �أبد ًا ،مثل هكذا نهايات ال تبدو
م�شجعة ،و�أنها ت�شبه ما نطالعه يف كتب البحارة الفايكنج ،او يف
ق�ص�ص ومذكرات قرا�صن ��ة �شبه اجلزيرة االيربية ،ال ،م�ستحيل،
فالق�ص ��ة اىل االن ت�سري على وف ��ق م�شيئة الكاتب ال ّبحار ،الذي مل
يرتك لنا نهاية بعينها هو �أي�ض ًا.
يف جانب من حياتنا نرى ب�أنَّ ق�صة حياتنا ت�شبه اىل ح ٍّد ما ق�صة
ال ّبحار الت ��ي مل نعرث على نهاية لها بعد ،حياته ببدايتها املفتوحة
واملعلن ��ة ،لك ��ن بنهايته ��ا املغلقة .ه ��و مل يقل لنا بان ��ه �أُ ُ
�ضطهد من
�زب ديني ،او م ��ن انهيار
نظ ��ام �سيا�س � ّ�ي� ،أو ع ��اين من ت�ش� �دّد ح � ٍ
�أ�سع ��ار العقار  ..وال من �شيء �آخر� ،إمنا عانى من حياة فقد معنى
وجوده فيها!!! .
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االنتخابات البرلمانية العراقية المبكرة بين التحديات واال�ستحقاقات
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة "املبك ��رة" ت�أت ��ي يف العا�ش ��ر
م ��ن اوكتوب ��ر � 2021أ�ستحقاق ��ا دميقراطي ��ا ينتظ ��ره
العراقيون(بكل �شغف او رمبا المباالة �إعتمادا على طبيعة
الظرف ال�سيا�سي) كل اربع �سنوات يتم من خاللها �إنتخاب
رئا�س ��ة وجمل� ��س جديد للنواب ع�ب�ره يتم �إختي ��ار رئا�سة
للهيئة التنفيذي ��ة :رئي�س للجمهورية بدوره ي�سمي رئي�سا
ملجل� ��س الوزراء– قائ ��دا عاما للقوات امل�سلح ��ة .علما ب�إن
املرحل ��ة االنتقالية التي يت�سيدها ال�سيد م�صطفى الكاظمي
رئي�س ��ا لل ��وزراء تكم ��ن يف �إجن ��از مطل ��ب االنتخاب ��ات
العام ��ة .عملية �سيا�سي ��ة "دميقراطية" يفرت� ��ض �أن تت�سم
باملو�ضوعي ��ة ،احلي ��دة ،النزاه ��ة ،ال�شفافي ��ة ومواجهةكل
التحدي ��ات والتداعي ��ات التي�أنتج ��ت �أزم ��ات مزمن ��ة،
وبالت ��ايل تظ ��ل الدول ��ة العراقي ��ة بحاجة لـ"حك ��م ر�شيد -
�" - Good Governanceأمنوذج ��ا عراقي ��ا" يف منطقة
جيو�سيا�سي ��ة – اقت�صادي ��ة حيوي ��ة ت�سوده ��ا متغ�ي�رات
مت�سارع ��ة وغري متيق ��ن منها .من هناالبد م ��ن التعمق يف
تو�ضيح املعطيات واالثارال�سرتاتيجية وفقا ملايلي:
�أوال :طبيعة املزاج االنتخاب ��ي و�شكل اخلارطة ال�سيا�سية
 االنتخابية:مو�ضوع يتاثر بجملة من املعطيات والظروف املو�ضوعية
املتداخل ��ة ملحي ��ط عك ��رت �صف ��وه "املتعك ��ر باال�سا� ��س،
وامل�شح ��ون بهواج�س وخم ��اوف وحماذير ج ��راء �إنفالت
ال�س�ل�اح وتغ ��ول امللي�شي ��ات عل ��ى الدول ��ة ،حي ��ث ت�شه ��د
بغ ��داد بني الفين ��ة واالخ ��رى �إ�ستعرا�ضا للع�ض�ل�ات تقوم
ب ��ه املجامي ��ع امل�سلح ��ة لإب ��راز قوته ��ا ،كجزء م ��ن احلراك
االنتخاب ��ي ،وكر�سائ ��ل �إىل االخري ��ن لأخ ��ذ وجوده ��ا
باالعتب ��ار كواقع ملمو� ��س"� .ضمن هذا املنظ ��ور ،تتداخل
عوام ��ل الق ��وة مب�ضامينه ��ا املتنوع ��ة �سيا�سي ��ا – �أمنيا –
ع�سكريا  -اقت�صاديا  -اجتماعيا� .إن هيمنة املال ال�سيا�سي
يف ظ ��ل تناف�س حمموم من قبل مراك ��ز القوى على النفوذ
ال�سيا�س ��ي �آخ ��ذة يف الت�صاعد م�سببة ح ��االت من التطرف
والعن ��ف يف ظل م�سار م ��ن ال�صراع ��ات ال�سيا�سية البينية
واال�ستقطاب ��ات الداخلية التي التخلو ا�ص�ل�ا من ت�أثريات
اقليمي ��ة ودولية �سلبت وت�سلب الع ��راق جزءا من حيويته
وفاعليته بل ومن �سيادته الوطنية الناجزة.
�إن عراقا �ضعيفا �إ�سرتاتيجيا يوفر بيئة مواتية للتدخالت
االقليمي ��ة والدولي ��ة �سواءا من ق ��وى الدول ��ة او الالدولة
الت ��ي ت�أخ ��ذ ا�ش ��كاال متنوع ��ة معق ��دة ت�سب ��ب �إحراج ��ات
وا�ضحة ل�صناع الق ��رار يف املحيطني الداخلي واخلارجي
 .مقاب ��ل ذلك ف�إن مناخ "الث ��ورة الت�شرينية"ي�شكل عن�صرا
�ضاغط ��ا عل ��ى قوى النظ ��ام ال�سيا�س ��ي الراهن ��ة من خالل
املن ��اداة ب�ض ��رورة ت�آ�صي ��ل االنتم ��اء �إىل وط ��ن واح ��د
حر ،موح ��د م�ستق ��ر� ،آمن ومزده ��ر تعلو هيكل ��ه عنوانني
وم�ضامني"الدول ��ة الرا�شدة–العادلة"عل ��ى ر�أ�سهاتوف ��ر
رعاي ��ة – حماي ��ة وتنمي ��ة حلق ��وق االن�س ��ان وحريات ��ه
اال�سا�سية .مناداة �إنطلقت �صيحاتها املدوية – الدامية منذ
 2019من �ساحات التظاهر على �إت�ساعها من بغداد (�ساحة
التحري ��ر) م ��رورا بذي ق ��ار – الب�صرة والف ��رات االو�سط
مطالبة ب�إجناز �إ�ستحقاقات التغيري االيجابي "�سيا�سيا –
�إقت�صاديا – �إجتماعيا –ثقافيا وا�سرتاتيجيا " .تظاهرات
قدمت قرابني من ال�ضحايا ال�شهداء (ما يقارب �أو ينيف عن
� 700 – 600شهيد و 20000جريح).
من الت�سا�ؤالت املبكرة امل�شروعة التي البد من تو�ضيحها:
• ه ��ل للح ��راك ال�سيا�س ��ي – االجتماع ��ي الت�شريني اثر
ملمو� ��س وحقيق ��ي عل ��ى تغي�ي�ر اخلارط ��ة ال�سيا�سي ��ة
النتخابات اوكتوبر ،2021
• �أم �أن احل ��راك لي� ��س بالق ��وة الكافي ��ة لإح ��داث النقل ��ة
النوعي ��ة يف العملية ال�سيا�سي ��ة – الدميقراطية؟ وبالتايل
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ينتظ ��ر �أدوارالق ��وى �أخ ��رى تنا�ص ��ره ولك ��ن ماه ��ي؟؟.
ت�سا�ؤالت كهذه ت�ضيف تعقيدات متيقن او غري متيقن منها
لنتائ ��ج االنتخابات القادم ��ة .علما ب�إن االجاب ��ة اال�سا�سية
ج ��اءت من زعيم التيار ال�صدري "حتالف �سائرون" ال�سيد
مقت ��دى ال�صدرالذي تراج ��ع يف نهاية اغ�سط�س  2021عن
موق ��ف �ساب ��ق معار�ض ب�ش ��دة النتخاب ��ات برملانية مبكرة
متجه ��ا لطل ��ب تايي ��د ملي ��وين م ��ن ان�ص ��اره لالنتخاب ��ات
�أوكتوبر .علما ب�أن املوقف ال�صدري ال�سابق من املعار�ضة
املبدئية لالنتخابات القادمة �شجع قوى �أخرى مثل احلزب
ال�شيوع ��ي والقائمة الوطنية للدكت ��ور اياد عالوي وجبهة
احلوار الوطني للدكتور �صالح املطلك وغريها من تيارات
مدني ��ة – علماني ��ة عل ��ى تبني خي ��ار املقاطع ��ة �إنطالقا من
ر�ؤي ��ة مفادها �أن �شرعية النظ ��ام ال�سيا�سي عقب �إنتخابات
اوكتوبر لي�ست واردة بل العك�س هو ال�صحيح.
قوى �أخرى تقليدي ��ة تنتمي للطائفت�ي�ن ال�شيعية وال�سنية
�إتخ ��ذت ومن ��ذ البداي ��ة مواق ��ف غ�ي�ر م�ت�رددة م ��ن �إجراء
االنتخاب ��ات بدءا من مواق ��ف وا�ضحة لل�سيد عمار احلكيم
(تي ��ار احلكمة) وللدكتور حي ��در العبادي (�إئتالف الن�صر)
حتث مريديها على �أجرائها يف موعدها املبكر .اكرث من ذلك
رمب ��ا �ستتهيئ الفر�صة املنا�سبة ل ��كال التكتلني ال�سيا�سيني
لت�شكي ��ل �إطار حتالف م�شرتك �إىل جانب قوى غري تقليدية
(م ��ن نت ��اج الث ��ورة ال�شبابي ��ة الت�شريني ��ة) .االم ��ر ال ��ذي
�سي�سه ��م بتدحرج كرة اجللي ��د لإج ��راء انتخابات حت�ضى
بقوة جماهريية "وا�سع ��ة ن�سبيا" تنتمي يف �سياقها العام
للثورة الت�شرينية الراغبة ب�إحداث تغيري �إ�صالحي حقيقي
للنظام ال�سيا�سي.علما ب�أن التغيري االيجابي االخري للتيار
ال�ص ��دري قد يقلب الطاول ��ة ال�سيا�سية عل ��ى عقبها خا�صة
�إذا مت ا�ستقط ��اب جزءا الي�سته ��ان به من مريديه ومن تيار
الث ��ورة الت�شرينية يف حتال ��ف م�شرتك .جدي ��ر بالذكر ان
موق ��ف ال�صدر االخ�ي�ر االيجابي من عق ��د االنتخابات يف
موعدها قد جاء ا�ستجابة لأمرين �أولها :دعوة م�ستمرة من
رئي� ��س احلكوم ��ة ال�سيد م�صطفى الكاظم ��ي ومن رئا�ستي
اجلمهوري ��ة والربملان تدعو ال�ص ��در االقالع عن معار�ضته
لالنتخاب ��ات وثاني ��ا ما ا�ش ��ار اليه ال�ص ��در يف ر�سالة تربر
عودت ��ه لالنتخاب ��ات مليوني ��ة �ستغي�ي�ر وال�ش ��ك االو�ضاع
ب�أجتاه ت�سن ��م ال�صدريني �سدة احلك ��م و�إجناز بنود ورقة
اال�صالح ال�سيا�سي – االقت�صادي.من منظور مكمل م�ضاد
يربز تكتال �أخر من التيارال�سيا�سي ال�شيعي ينادي وب�شدة
لأنعق ��اد االنتخاب ��ات الربملانية به ��دف ت�أ�سي� ��س ما يعرف
بحك ��م االغلبي ��ة عل ��ى ر�أ�س ��ه قائم ��ة دولة القان ��ون وحزب
الدع ��وة حت ��ت رئا�سة ن ��وري املالكي حي ��ث ي�سعى الأخري
ال�ستع ��ادة دور غيب عن ��ه منذ الـ � 8سن ��وات املا�ضية للمرة
الثالث ��ة� .ضم ��ن ه ��ذا املنظور ق ��د ن�شهد تعاون ��ا او تن�سيقا
او حال ��ة ت�شاركي ��ة �أخرى بني تكتل �سائ ��رون مع التحالف
االق ��وى يف انتخاب ��ات ( 2018تكتل الفت ��ح) الذي يتزعمه

ه ��ادي العام ��ري �إ�ضافة لق ��وة رئي�سة من احل�ش ��د ال�شعبي
وكيان ��ات حزبي ��ة – م�ؤدجل ��ة اخ ��رى �أندجم ��ت يف ظ ��ل
الكيان ال�سيا�سي العراقي منها (بدر وع�صائب �أهل احلق)
واخرى الزالت خارج �أطاره الد�ستوري (حزب الله) .قوى
تتمتع ب�إحتكار لقوة ال�سالح �إىل جانب النفوذ ال�سيا�سي -
االقت�صادي – االجتماعي .ظرف كهذا حرج� ،صعب ومعقد
الميك ��ن التنب�ؤ بنتائج ��ه خا�صة مع ع ��دم �إمكانية التحديد
الدقي ��ق للق ��وة االجمالي ��ة للتي ��ار ال�ص ��دري ولتيارالثورة
الت�شريني ��ة التي �ست�سه ��م بع�ض ف�صائله ��ا يف االنتخابات
القادم ��ة� .ستبقى ال�صورة العام ��ة تت�سم بال�ضبابية خا�صة
م ��ع ع ��دم معرف ��ة كيف �ستك ��ون علي ��ه مواق ��ف واجتاهات
التكت�ل�ات الرئي�س ��ة من الطائف ��ة ال�سني ��ة ("حتالف تقدم"
بزعام ��ة حممد اجللبو�سي"،حتالف ع ��زم" بزعامة خمي�س
اخلنج ��ر و"م�ش ��روع جبه ��ة االنق ��اذ" بزعام ��ة �إ�سام ��ة
النجيفي) من الت�شارك ال�سيا�سي مع اقطاب الكتل ال�شيعية
والكردي ��ة املتناف�سة� .إن الف�ش ��ل يف �أمكانية ح�سم النتيجة
النهائي ��ة ل�صالح قوة �سيا�سية واحدة م ��ن الطائفة ال�سنية
او م ��ن الطائفة ال�شيعية �ستعني ت�ش ��كل �إئتالفات متناف�سة
تتقاطع ورمبا تتكام ��ل يف براجمها ال�سيا�سية عقب انتهاء
االنتخاب .حتالفات تنم ع ��ن �سمة التناف�س وال�صراع على
ال�سلط ��ة واملوارد من خالل قوة النفوذ ال�سيا�سي املكت�سب
من حال ��ة الهيمنة عل ��ى دوائر �صناعة الق ��رار او من خالل
ني ��ل دع ��م جهات خارجي ��ة �سيا�سيا – مالي ��ا بعيدا عن دور
فاعل ن�سبيا ملفو�ضية االنتخاب ��ات .ترتيبا على ذلك �سنجد
ان ال ��دور ال�سيا�س ��ي للتحالف ��ات مبن ��ي عل ��ى ال ��والءات
ال�شخ�صي ��ة اك�ث�ر منه تعزي ��زا للم�ؤ�س�س ��ات الد�ستورية –
ال�سيا�سية – الدميقراطية رمبا �سيكون الفي�صل يف تقدير
كيفي ��ة �إدارة الب�ل�اد واالزمات� .إنطالقا م ��ن كل ذلك �سنجد
املزاج االنتخاب ��ي �شخ�صي متغري وغري متيقن منه �سواءا
للناخبني اوللمر�شحني الذين �سي�صلون ملواقع امل�س�ؤولية.
بعب ��ارة ب�سيط ��ة�إن االنق�س ��ام والت�شظ ��ي ال�سيا�سي املقبل
مرتب ��ط بال�شخ�صيات وامل�صالح اخلا�ص ��ة اكرث منه بالقيم
الدميقراطي ��ة –امل�ؤ�س�سية .هذا ويج ��ب ان النن�سى �أهمية
تواف ��ر بع ��د �آخ ��ر يجعل م ��ن ال�صعوب ��ة مب ��كان التنب�أ مبا
�ست� ��ؤول اليه االمور يرتب ��ط بح�ساب �إمكاني ��ة تقدير قوة
التي ��ار ال�سيا�سي للكرد �سواءا يف �إطار احلزبني التقليدين
(االحت ��اد الوطن ��ي واالحت ��اد الدميقراط ��ي الكرد�ستاين)
وم ��دى احتمالي ��ة خروجهم ��ا مبوق ��ف موح ��د او ت�أ�سي�س
موق ��ف ت�شارك ��ي او ت�صادمي مع �أحزاب �أخ ��رى للكرد من
اجلي ��ل اجلديد اوم ��ن احل ��ركات اال�سالمي ��ة اوغريها من
االقلي ��ات العرقي ��ة – الديني ��ة (تركم ��ان ،يزيدي�ي�ن� ،شب ��ك
وم�سيحيني وغريهم).
�إذن عل ��ى �ضوء كل مايتم معرفته من معلومات جديدة ذات
م�صداقية �سيتم قيا�س �أف�ضل ملدى �أهمية القوة االنتخابية
الكلي ��ة وت�أثرياته ��ا املتوقعة عل ��ى عملية بل ��ورة و�صياغة

النظ ��ام ال�سيا�سي اجلديد .االمر ال ��ذي ي�أخذنا �إىل املحور
الثاين حول ابرز التحديات والتداعيات املتوقعة.
ثانيا :التحديات والتداعيات الواجب جت�سريها
اب ��رز التحدي ��ات يتمثل ب�إج ��راء انتخاب ��ات برملانية حرة،
�آمن ��ة ونزيهة يف ظل ا�شراف ورقاب ��ة دولية لالمم املتحدة
ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين االمر ال ��ذي �أك ��دت عليهمرارا
حكوم ��ة ال�سي ��د م�صطفى الكاظمي (مل ير�ش ��ح لالنتخابات
الربملانية القادمة) واالمم املتحدة� .إن جناح حكومة ال�سيد
الكاظم ��ي يف تلبي ��ة املعاي�ي�ر اال�سا�سية النتخاب ��ات حرة،
�آمنة ونزيه ��ة �سي�ضاعف من ن�سب ��ة امل�صوتني "الناخبني"
يوم االقرتاع يف العا�شر من اوكتوبر القادم ولكن يف حالة
االخفاق ف�إن الن�سبة قد تقارب الن�سبة ال�سابقة ( 20باملائة)
او تتجاوزه ��ا قلي�ل�ا� .إذن م ��ن االهمي ��ة مب ��كان �أن يك ��ون
التح ��دي املقبل يرتبط بال�سعي امل�ستم ��ر لإ�ضفاء ال�شرعية
االنتخابي ��ة – ال�سيا�سية .حت ��دي �إن مت جت�سريه �سينجح
الع ��راق يف �إعط ��اء �ص ��ورة وطني ��ة م�شرقة ن�سبي ��ا بعيدة
ع ��ن التاث�ي�رات ال�سيا�سي ��ة للتدخ ��ل اخلارج ��ي "اقليميا"
م ��ن قبل دول اجل ��وار خا�ص ��ة اي ��ران وتركي ��ا ودوليا من
قب ��ل الوالي ��ات املتح ��دة االمريكية .ه ��ذا ولعل م ��ن �أهم ما
ميك ��ن ت�صوره لنج ��اح النظام ال�سيا�س ��ي العراقي احتواء
خماط ��ر ال�س�ل�اح املنفلت او اخلارج عن احل ��دود ال�شرعية
للدول ��ة التي جت�سدها �سلطات الدولة الع�سكرية – االمنية
ب�ضمنه ��ا قوة احل�شد ال�شعبي الت ��ي ا�ضحت قانونيا جزءا
ا�سا�سيا من �ضمن القوة الر�سمية للدولة.
�ضم ��ن االط ��ار ال�سيا�س ��ي -االمن ��ي – ال�سرتاتيجي تربز
االهمي ��ة املت�صاع ��دة للتعجي ��ل يف التق ��دمي للعدالة كل من
يثبت ق�ضائي ��ا – قانونيا تورطه بقتل نف�س عراقية عزيزة
واح ��دة فما بالك وق ��د خ�سر العراقيون ما يق ��ارب او رمبا
يتج ��اوز الـ  600متظاهرا م�سامل م ��ع  20000جريحا .اما
التح ��دي االخ ��ر الذي يج ��ب مواجهته بكل اقت ��دار فيتمثل
بتقلي�ص م�ساحات الف�ساد االداري – ال�سيا�سي "احلزبي"
– االقت�صادي – املايل� .إن الف�شل يف �إدارة امللفات االمنية
– االقت�صادي ��ة – املالي ��ة واالجتماعي ��ة – الثقافي ��ة –
التقني ��ة – البيئية – ال�صحي ��ة �سي�ؤدي �إىل تداعيات ت�ؤثر
ب�شكل خط�ي�ر على وحدة وقوة متا�س ��ك اجل�سد املجتمعي
– ال�سيا�س ��ي – االقت�ص ��ادي للدول ��ة العراقية .ال�شك من
امل�ؤ�شرات التي يتظرها �شعبنا مايلي:
• جه ��د حثيث لإجن ��اح احلرب �ضد الف�ساد ب ��كل �أ�شكاله
وم�ضامين ��ه وم�ستويات ��ه متام ��ا كاحل ��رب �ض ��د االره ��اب
الداع�ش ��ي وغريه م ��ن خالل ا�ستخ ��دام اال�سالي ��ب التقنية
احلديثة.
• ال�ض ��رورة الق�ص ��وى لتا�سي� ��س م�شروع ��ات �أنتاجي ��ة
مثم ��رة �س ��واءا م ��ن خ�ل�ال م�ش ��اركات اقليمي ��ة او دولي ��ة
يف �إط ��ار خط ��ط ا�ستثماري ��ة تنموية م�ستدام ��ة من خالل
ا�ستقطاب الرا�سمال الوطن ��ي او الدويل الذي يعتمد على
تفعي ��ل دور القط ��اع اخلا� ��ص يف م�شروع ��ات تنموي ��ة –
مبتك ��رة ما ي�ؤدي لرفع م�ستوى ونوعية املعي�شة للمواطن
العراقي .االمر الذي �سيقل�ص بال�ضرورة من ن�سب الفقر،
اجلرمية (مبختلف ا�شكالها وم�ضامينها) والبطالة العالية
خا�صة بني ال�شباب املنتف�ض على واقعه امل�آ�ساوي.
• �إن النج ��اح يف مواجه ��ة املحا�ص�ص ��ة املقيتة دينيا –
مذهبي ��ا – قومي ��ا – عرقيا وجهويا م�س�أل ��ة حيوية لبناء
ع ��راق دولة ااملواطن ��ة " الدول ��ة املدني ��ة" ال�صامدة امام
اال�ش ��كاالت والتحدي ��ات اجل�سيمة والتي تنح ��و ب�أجتاه
خل ��ق تنمي ��ة �إن�ساني ��ة م�ستدام ��ة �شامل ��ة ت�ستجي ��ب لكل
مطال ��ب حق ��وق االن�سان وحريات ��ه اال�سا�سي ��ة بعيدا عن
فك ��رة "مب ��د�أ املكون ��ات" الذي كر�س ��ه الد�ست ��ور العراقي
للعام .2005

ال��ع��ول��م��ة ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة وف��ع��ال��ي��ة ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة
�أوال -الكولونيالي��ة وظه��ور الدول��ة
الوطنية.

ت�شكلت �أغلب الدول الوطنية
مب�ساعدة خارجية ومل تن�ش�أ
لغر�ض(تلطيف)النزاعات
الطبقية،ب�أرتباط ظهورها بتطور
م�صالح الدول الر�أ�سمالية املرتابطة
وفتح �أ�سواق جديدة يف البلدان
امل�ستهدفة بهدف ت�صدير منتجاتها
ال�صناعية والهيمنة على ثرواتها
الوطنية.

 ظه ��ور املع�س ��كر اال�ش�ت�راكي وتع ��ززمواقعه يف ال�سيا�س ��ة الدولية �ساعد على
ا�س ��تقالل الدول الوطنية و�سيطرتها على
ثرواتها الوطنية.
ا�س ��تنادا اىل تل ��ك ال ��ر�ؤى نعم ��د اىلمتابع ��ة مراح ��ل تط ��ور ال ��دول الوطنية
والتي ميكن حتديده ��ا مبراحل تاريخية
تتمثل ب:
�أوال -الكولونيالي ��ة وظه ��ور ال ��دول
الوطنية.
ثانيا – املع�سكر اال�شرتاكي وبناء الدول
الوطنية.
ثالث ��ا  --العومل ��ة الر�أ�س ��مالية وتهمي� ��ش
الدول الوطنية.
ا�س ��تنادا اىل تل ��ك املراح ��ل التاريخي ��ة
نتن ��اول م�ضامينه ��ا بهدف تفكي ��ك بنيتها
ال�سيا�سية – االقت�صادية.

بداي ��ة ن�ش�ي�ر اىل ان ظه ��ور ال ��دولالوطني ��ة ت�ل�ازم ودخ ��ول الر�أ�سمالي ��ة
مرحل ��ة املناف�س ��ة الدولي ��ة وم ��ا نتج عن
ذل ��ك م ��ن تراب ��ط ب�ي�ن م�ساع ��ي ال ��دول
الكولونيالي ��ة الهادف ��ة اىل بن ��اء ال ��دول
(الوطني ��ة) وت�سييجه ��ا ب�سي ��ادة �شكلية
لغر�ض منع القوى الكولونيالية املناف�سة
من الهيمنة عليها.
 ظه ��ور الدول ��ة الوطني ��ة مب�ساع ��دةخارجية ميكن تلم�س ��ه يف �سيا�سة الدول
الكولونيالية الرامية اىل بناء م�ؤ�س�سات
ال ��دول امل�ستعم ��رة وبن ��اء �أجهزته ��ا
الع�سكري ��ة واال�ش ��راف عليه ��ا به ��دف
ك�س ��ر االنتفا�ض ��ات ال�شعبي ��ة وحتجي ��م
ال�صراع ��ات االجتماعية ف�ضال عن احاطة
الدول اجلديدة بحماية �أجنبية.
 بناء الدول الوطنية مب�ساعدة خارجيةعك�س اغرتابها عن ت�شكيلتها االجتماعية
حيث بينت ن�ش�أته ��ا اخلارجية ا�ستحالت
ت�شكلها نتيجة لتناق�ضات بنيتها الطبقية،
ب ��ل بالعك� ��س ظه ��ور الدول(الوطني ��ة)
مب�ساع ��دة خارجي ��ة �ساه ��م يف بن ��اء
قواه ��ا الطبقي ��ة املرتك ��زة عل ��ى طبقت ��ي
االقط ��اع وال�شرائ ��ح الطبقي ��ة الفرعي ��ة
الكمبورادورية والربجوازية املالية.
خال�صة القول ان ظهور الدولة (الوطنية)
مب�ساع ��دة خارجية �شكل خط ��وة نوعية
ل�صال ��ح بنائه ��ا وتط ��ور ت�شكيلته ��ا
االجتماعي ��ة وت�سييجها ب�سيادة(وطنية)
وهمي ��ة �ساهم ��ت يف �إن�ض ��اج نزاعاته ��ا
الطبقي ��ة ووف ��رت للم�ؤ�س�سةالع�سكري ��ة
ظروف ��ا اجتماعية �-سيا�سي ��ة الن ت�صبح
ممث�ل�ا وطني ��ا لإعادة بن ��اء الدول ��ة على
�أ�سا�س اال�ستقالل وال�سيادة الوطنية.
 -بهذاال�سياق �شكلت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

ق ��ادرة عل ��ى �إدارة م�صاحلها  -الوطنية
والدولية.
ثالثا  -العومل��ة الر�أ�سمالية وتهمي�ش
الدولة الوطنية

 لطفي حامت

رغ ��م ن�ش�أتها برعاي ��ة اجنبية قوة وطنية
قادرةعلى ا�ستثمارالنزاعات االجتماعية
احلا�صل ��ة يف ت�شكيل ��ة الدول ��ة الوطني ��ة
عرب االنقالبات الع�سكري ��ة الثورية التي
نقل ��ت الدول ��ة الوطني ��ة م ��ن كونه ��ا �أداة
طبقي ��ة بي ��د اخل ��ارج الكولوني ��ايل اىل
دولة وطني ��ة م�ستقلة تعرب عن م�صاحلها
الوطنية.
ثاني��ا – املع�سكر اال�شرتاكي والدولة
الوطنية.

 قي ��ادة امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة ل�سلط ��ةالدول ��ة الوطنية �أف�ض ��ى اىل فك الرتابط
بني الهيمنة الأجنبية وامل�صالح الوطنية
وم ��ا انتج ��ه ذل ��ك م ��ن اتخ ��اذ �إج ��راءات
اقت�صادي ��ة – اجتماعية مب�ساعدة الدول
اال�شرتاكي ��ة الت ��ي �شكلت مث�ل�ا عاملي ًا يف
االنت�صار على النازية الأملانية.
 ت�أث�ي�ر ال ��دول اال�شرتاكية عل ��ى تطورال ��دول الوطني ��ة رغ ��م اعتمده ��ا طريق� � ًا
ا�ستبدادي� � ًا يف تعامله ��ا م ��ع الق ��وى
والأح ��زاب الوطني ��ة كان كب�ي�ر ًا حي ��ث

�ساه ��م بتطوي ��ر العالق ��ات االقت�صادي ��ة
مع الدول الوطني ��ة اجلديدة رغم عدائها
للدميقراطية.
 ال ��دول الوطني ��ة مل تكت ��ف بت�أثره ��ابهيمن ��ة الدول ��ة اال�شرتاكي ��ة عل ��ى
اقت�صاده ��ا الوطني،ب ��ل ت�أث ��رت بنظمها
ال�سيا�سي ��ة وقي ��ادة احل ��زب الواح ��د
ملنظومتها ال�سيا�سية.
 ترابط� � ًا مع ذلك متيزت الدولة الوطنيةبنظمه ��ا ال�سيا�سي ��ة الدكتاتورية ومنعها
لعم ��ل الأح ��زاب الوطنية ،عامل ��ت بذات
الوق ��ت عل ��ى تطوي ��ر مب ��د�أ ال�سي ��ادة
الوطنية واحلفاظ على الرثوات الوطنية
بهيمنته ��ا عل ��ى القطاع ��ات الأ�سا�سي ��ة
للإنتاج الوطني.
 ان هيمن ��ة الدول ��ة الوطني ��ة عل ��ىاقت�صادها الوطني جعلها مالكا ر�أ�سماليا
يتحك ��م برثوات بالدها الوطنية وما نتج
ع ��ن ذلك من من ��و �شرائح طبقي ��ة متنفذة
معتم ��دة عل ��ى حيازاتها العام ��ة لو�سائل
االنت ��اج وقدراته ��ا على اتخ ��اذ القرارات
ال�سيا�سية املهمة.

 منو الطبقات الفرعية و�سيادتها علىال�ث�روات الوطني ��ة اف�ض ��ى اىل تراجع
االنت ��اج الوطن ��ي و�أدى اىل حتجي ��م
الكفاح الوطني–الدميقراطي املناه�ض
للديكتاتورية والهيمنة اخلارجية.
 الق ��وى احلاكم ��ة يف ال ��دول الوطنيةامل�ستقلة انتهج ��ت �سيا�سة متوازنة بني
املع�سكرين املتناحرين و�أدت اىلحتول
قواه ��ا الطبقي ��ة املا�سك ��ة بال�ث�روات
الوطني ��ة اىل ق ��وى متحالف ��ة والع ��امل
الر�أ�سم ��ايل االم ��ر ال ��ذي مه ��د الحق ��ا
لتوطي ��د مواق ��ع الق ��وى االجتماعي ��ة
الفرعي ��ة واعتماده ��ا �سيا�س ��ة داخلي ��ة
مناه�ض ��ة لتطلع ��ات ق ��وى �شعبه ��ا
الأ�سا�سية.
 �سيا�س ��ة الطبقات الفرعي ��ة االرهابيةوحتكمه ��ا بال�ث�روة الوطني ��ة ع ��زز من
طموحها يف التم ��دد اىل �أ�سواق الدولة
املج ��اورة �سالك ��ة ط ��رق التدخ�ل�ات
الع�سكرية واحلروب الإقليمية فا�سحت
الطريق امام التدخالت الدولية الهادفة
اىل تفكي ��ك الدولة الوطنية التي مل تعد

تتعر� ��ض الدول ��ة الوطني ��ة يف املرحل ��ة
اجلدي ��دة م ��ن التو�س ��ع الر�أ�سم ��ايل اىل
التهمي� ��ش واالحلاق بالتكت�ل�ات الدولية
ويع ��ود ذل ��ك اىل روح الهيمن ��ة الت ��ي
ي�سع ��ى را�س املال املع ��ومل اىل اعتمادها
يف العالق ��ات الدولية وما ي�شكله ذلك من
تناق� ��ض م ��ع املرحل ��ة الكولونيالية التي
�ساهم ��ت يف بناء ال ��دول الوطنية وبهذا
ال�سياق نح ��اول مقارنة �سمات املرحلتني
م ��ن التو�س ��ع الر�أ�سم ��ايل ع�ب�ر ال ��داالت
التالية –
 -1املرحل ��ة الكولونيالي ��ة �أدت اىل بن ��اء
دول (وطني ��ة) بينما ت�سع ��ى الر�أ�سمالية
املعومل ��ة اىل تفكي ��ك وتهمي� ��ش الدول ��ة
الوطنية.
�-2ساع ��دت املرحل ��ة الكولونياليةعل ��ى
بناء طبق ��ات اجتماعية تتنازع م�صاحلها
يف ت�شكيل ��ة اجتماعي ��ة وطني ��ة حممي ��ة
م ��ن الدول ��ة الكولونيالية .بينم ��ا ت�سعى
الر�أ�سمالية املعومل ��ة اىل تفكيك الت�شكيلة
االجتماعية وقواها الطبقية.
 -3بناء امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية يف املرحلة
الكولونيالي ��ة اف�ض ��ى اىل االنقالب ��ات
الثورية ومناه�ضة اخلارج الكولونيايل
بينم ��ا تعم ��ل الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة اىل
تفكي ��ك اجليو� ��ش الوطني ��ة وا�ستبدالها
مبلي�شيات م�سلحة.
 4ـ الطبق ��ات املنتج ��ة يف الت�شكي�ل�ات
الوطني ��ة ناه�ضت التحال ��ف مع اخلارج
الكولوني ��ايل بينم ��ا ت�سع ��ى الطبق ��ات
الفرعي ��ة يف مرحل ��ة العومل ��ة الر�أ�سمالية
اىل الإرهاب واثارة احلروب االهلية.

ان االختالف ��ات ب�ي�ن املرحلت�ي�ن
الكولونيالية والر�أ�سمالي ��ة املعوملة �إزاء
الدولة الوطنية ناجتة عن اختالف طبيعة
القوان�ي�ن الناظم ��ة للتو�س ��ع الر�أ�سمايل
فبينم ��ا جندها يف املرحل ��ة الكولونيالية
ته ��دف اىل بن ��اء دول(وطني ��ة) ب�سي ��ادة
�شكلي ��ة نراه ��ا يف العومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة
تعمل على التهمي�ش واالحلاق.
 االختالف ��ات ب�ي�ن مرحلت ��ي التط ��ور– الكولوني ��ايل– واملعل ��وم -تتطل ��ب
م ��ن الق ��وى الوطني ��ة الدميقراطي ��ة
تطويرمهامه ��ا الكفاحي ��ة متمثلة يف بناء
دول وطني ��ة م�ستقل ��ة تعتم ��د التحالفات
ال�سيا�سية والتقاربات الطبقيةفيت�شكيلة
البالد االجتماعية.
 -ان بن ��اء دول وطني ��ة دميقراطي ��ةم�ستقلة يرتكز كما �أرى على-
او ًال --بن ��اء حتالف ��ات �سيا�سي ��ة وطنية
تعمل على ت�شكيل دول وطنية دميقراطية
ترع ��ى م�صال ��ح طبقاته ��ا االجتماعي ��ة
الفاعلة.
ثاني� � ًا -ن�ش ��وء دول وطني ��ة دميقراطي ��ة
يتطل ��ب مكافحة نه ��وج الطبقات الفرعية
ال�ساعي ��ة اىل التحال ��ف م ��ع االحتكارات
الدولية.
ثالث� � ًا– ت�شكل قوى الي�س ��ار الدميقراطي
الق ��وى االجتماعية الق ��ادرة على �صيانة
الدولة الوطنية من التبعية والتهمي�ش.
رابع� � ًا ـ� �ـ اقام ��ة عالق ��ات دولي ��ة متوازنة
امل�صالح هادفة اىل تطوير بنية العالقات
الدولي ��ة الهادف ��ة اىل رف� ��ض التبعي ��ة
والو�صاية الأجنبية.
ان الكفاح الوطني -الدميقراطي الهادف
اىل بن ��اء دول وطني ��ة دميقراطي ��ة كفيل
بتحجي ��م قوان�ي�ن التبعي ��ة والتهمي� ��ش
املتالزم ��ة و�سيا�سية العومل ��ة الر�أ�سمالية
يف العالقات الدولية.
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في فل�سفة الرواية ..ر�ؤية �شخ�صية

كالمٌ عاديٌّ جد ًا
 حيدر املح�سن

لطفية الدليمي
�أوّ ً
ال :قوانين روائية

ق ��د يطيب للبع� ��ض الق ��ولّ � :أن الإبداع على
اختالف �أ�شكاله وحقول ��ه املعرفية �إمنا هو
اندفاع ��ة تتح ّرك بتحفيز م ��ن وم�ض ٍة فكرية
�آنية� .شيء �أقرب �إىل (يوريكا) التي �أنطقت
�أرخميد� ��س وه ��و يف مغط� ��س حمام ��ه ! قد
يك ��ون االب ��داع  -يف ك ّل تلوينات ��ه  -حال ��ة
عقلي ��ة ع�صية عل ��ى االخ�ض ��اع للتو�صيفات
الدقيق ��ة والتعليم ��ات ال�شبيه ��ة بو�صف ��ات
الطع ��ام ؛ لك � ّ�ن االم ��ور لي�س ��ت �سائب ��ة
النهاي ��ات ؛ فك ّل فعل �إبداع ��ي الب ّد �أن يكون
ح�صيلة تدريب طوي ��ل و�شاق يتيحُ للجهاز
الفك ��ري الب�ش ��ري �أن يبل ��غ �آفاق� � ًا مل يبلغها
من قب ُل .الميك ��ن �أن نتو ّقع حلظة (يوريكا)
�أرخميد�سي ��ة تخت ��ا ُر �أحد ًا من غ�ي�ر تدريب
�ش ��اق م�سبق ؛ فالإب ��داع يف نهاي ��ة املطاف
لي� ��س منح ��ة جماني ��ة ت�سبغه ��ا الآله ��ة على
أنا�س ّ
متبطلني.
� ٍ
رمبا �سيك ��ون كالم ��ا مع ��اد ًا �أن نتحدّث عن
قوان�ي�ن للرواية .الرواي ��ة لي�ست فيزياء �أو
كيمي ��اء �أو ريا�ضي ��ات ،والقوانني يف نهاية
الأم ��ر م�س�أل ��ة تخت�ص بها املباح ��ث العلمية
كم ��ا هو مع ��روف يف موا�ضعاتن ��ا الثقافية
العا ّم ��ة .لق ��د قر�أن ��ا الكث�ي�ر ع ��ن القوان�ي�ن
الت ��ي �أراد له ��ا بع� � ُ�ض الروائي�ي�ن �أن ت�شيع
لتك ��ون مبثاب ��ة تعليم ��ات �شامل ��ة للكتاب ��ة
الروائية (هاروكي موراكامي� ،أليف �شافاك
و�آخ ��رون) ؛ لك � ّ�ن ه ��ذه القوان�ي�ن املقرتحة
الترق ��ى �إىل مرتب ��ة القوان�ي�ن ال�شامل ��ة
فه ��ي تختلف �إختالف� � ًا بيّن ًا م ��ن كاتب لآخر
 ،وبالت ��ايل فه ��ي تفتق ��د ل�صف ��ة العمومي ��ة
ال�شامل ��ة ،ث� � ّم �أنه ��ا مهم ��ا بالغ ��ت يف �إدعاء
�شموليته ��ا املزعوم ��ة فه ��ي لي�س ��ت �س ��وى
�إختي ��ارات فني ��ة �شخ�صية متث ��ل مقاربات
حم� �دّدة يف �آلية الكتاب ��ة ال�سردية يروّ جُ لها
�أ�صحابها ويرون فيها م�سالك �آمنة يف غابة
ال�س ��رد الروائي ،وتبق ��ى الفردانية املفرطة
ال�سمة املميزة ملثل هذه ال ��ر�ؤى ال�شخ�صية
حت ��ى ل ��و ح ّقق ��ت يف موا�ضع حم ��دودة –
م ��ع قليل م ��ن ال�صنعة الروائي ��ة -جناحات
الميكن نكرانها �أو الإلتفاف عليها.
قادتن ��ي مهنتي الروائية �إىل اعتماد قوانني
حم� �دّدة يف �صناع ��ة ال�شخ�صي ��ة الروائية،
وه ��ذه �أق ��ربُ �إىل موجّ ه ��ات و�أدل ��ة عام ��ة
يف الكتاب ��ة الروائي ��ة� .س�ن�رى � ّأن ه ��ذه
القوان�ي�ن �أق ��رب �إىل بديهي ��ات ق ��د الننتب ��ه
�إليه ��ا يف حياتنا اليومي ��ة ال�صاخبة ،وهي
بديهي ��ات م�ستمدّة من عل ��م النف�س املعريف
وفل�سف ��ة العق ��ل ولي�س ��ت �أف ��كار ًا نابعة من
الف�ض ��اء ال�س ��ردي ذات ��ه (وله ��ذا ال�سب ��ب
بالتحدي ��د ي�ص � ُّ�ح ت�سميته ��ا مبيتافيزيق ��ا
الكتابة الروائي ��ة لكونها تتماث ُل مع قوانني
النظ ��م ال�شكلي ��ة  Formal Systemsلأنها
غ�ي�ر مُ�س ّبب ��ة فنح ��ن نقبله ��ا قب ��و ًال نا�شئ� � ًا
ع ��ن قناعتن ��ا به ��ا مثلم ��ا يح�صل م ��ع النظم
الإعتقادية � .)Belief Systemsأريد القول
� ّأن الفعالي ��ة الروائية من�ش ��ط فكري �أو�سع
بكث�ي�ر من نط ��اق الدرا�س ��ات الروائية ؛ بل
تتجاوزها �إىل دوائ ��ر معرفية كثرية جتعل
منه ��ا (وال�سردي ��ة بعام ��ة) حق�ل ً�ا معرفي� � ًا
ي�شتبك مع حقل الدرا�سات املعرفية.
�إذا كان �أم ��ر اختي ��ار مايو�ص � ُ�ف بقوان�ي�ن
للرواي ��ة حتى الي ��وم (كما فعل ��ت نخب ٌة من
الروائي ��ات والروائي�ي�ن) جه ��د ًا ب�شري� � ًا

مت�صف ًا بالفرداني ��ة املفرطة ،ومقت�صر ًا على
�آلي ��ات الكتاب ��ة الروائي ��ة ومو�ضوعاته ��ا ؛
فما اجل ��دوى �إذن من حماولت ��ي ت�شخي�ص
قوانني للرواية؟ �أقو ُل � ّأن حماولتي تختلف
�إختالف ًا كام ًال عن املح ��اوالت ال�سابقة التي
قدمه ��ا روائي ��ون وروائي ��ات م ��ن عاملن ��ا:
ما�أ�سعى �إلي ��ه يف القوانني التالية هو ر�س ُم
خارط ��ة مفاهيمي ��ة لقوان�ي�ن حم� �دّدة ل ��ك ّل
فاعلية روائية (ولي�س قوانني حاكمة لآليات
الكتاب ��ة الروائي ��ة �أو مو�ضوعاته ��ا �أو �أي ��ة
تف�صيل ��ة �أخرى تقع داخ ��ل الهيكل ال�سردي
ُ
تو�صيف هذه
للرواي ��ة) ؛ وبالت ��ايل ميك ��ن
اخلارطة ب�أنها �أقربُ �إىل ّ
املخطط املفاهيمي
ال ��ذي تعبرّ عن ��ه القوانني الثالث ��ة للفيزياء
النيوتني ��ة .ل ��ن يخف ��ى عل ��ى الق ��ارئ �صفة
العمومية يف هذه القوانني والتي ينقا ُد لها
ك ّل عم ��ل روائي ،و�سيك ��ون الأمر �أقرب �إىل
لعب ��ة ذهنيةم�شوّ ق ��ة عندما نح ��او ُل تطبيق
هذه القوان�ي�ن على الأعم ��ال الروائية التي
عرفناها (�أو �سنعرفها)م�ستقب ًال.
�س�أح� � ّد ُد هناالقوان�ي�ن املقرتح ��ة للرواي ��ة
بعب ��ارات قليل ��ة خمت�ص ��رة ،م ��ع مالحظ ��ة
� ّأن ال�س ��رد هن ��ا يعم ُل مبثاب ��ة ج�سم معريف
مع ��ادل للرواية رغ ��م � ّأن الفاعلي ��ة ال�سردية
�أو�سع نطاق ًا من الفاعلية الروائية:
القان ��ون االول (قانون االمكانية) :وهو �أن
ك ّل ماميك ��ن تخيله ُ
ميكن ت�ضمينه يف �سياق
فعالية �سردية
يح�ض ��رين يف ه ��ذا املقام اهتم ��ام م�ؤ�س�سة
نا�سا الف�ضائية لتوظيف روائيني معروفني
(لي�سوا بال�ضرورة من ُك ّتاب رواية اخليال
العلم ��ي) وكذل ��ك املخرج�ي�ن ال�سينمائي�ي�ن
يف جه ��ود ت�صمي ��م املركب ��ات الف�ضائي ��ة
الت ��ي تع ّد للهبوط عل ��ى كواكب بعيدة (مثل
املريخ)؟ كيف ح�ص ��ل هذا؟ يعرف م�س�ؤولو
نا�س ��ا بالت�أكي ��د ،وعرب ت�أري ��خ فكري طويل
م ��ن اخل�ب�راتّ � ،أن العق ��ل الروائ ��ي �أو ذلك
ال�سينمائ ��ي الذي ّ
يوظ ��ف اجلهود الروائية
يف �أعم ��ال مرئي ��ة هما ب�ي�ن �أف�ض ��ل العقول
التي ميكنها تقدمي حلول منا�سبة ملع�ضالت
تقني ��ة كب�ي�رة ؛ فالفاعلي ��ة الروائية (وهي
نت ��اج خي ��ال خ�ل�اق) وه ��ي حت ��وّ ُل اخليال
�إىل منتج ��ات روائي ��ة ف�إنها غالب� � ًا ماتختا ُر
مقارب ��ات ممكن ��ة يف �إطار اجله ��د الب�شري
حتى لو كانت هذه الإمكانية غري متاحة يف
وقتن ��ا الراهن .هذا ه ��و بالتحديد ماح�صل
يف الرواي ��ات العظيم ��ة (�س ��واء يف حق ��ل
اخليال العلمي �أو �سواه).
القانون الثاين( :قانون العوامل املتوازية)
ومف ��اده � ّأن اخليال الب�ش ��ري �شيء �أكرب من
املرئ ��ي واملح�سو� ��س ،و� ّأن مانكت ��ب عنه قد
اليح�ص ��ل يف عاملنا الواقع ��ي بل يف عوامل
متوازية

على فكرة
عل ��ى الرغ ��م م ��ن املح ��اوالت العلمي ��ة يف
الإجاب ��ة التجريدي ��ة ع ��ن الت�س ��ا�ؤل (م ��ا
الأدب) ؟ غ�ي�ر �أن ��ك ت�ش ّم رائح ��ة ن�سقية يف
الإجاب ��ات الفل�سفي ��ة واملعرفي ��ة والثقافية
والنقدية ..تغ ًلف املفهوم لت�ش ّذب الدال من
التجريد املطل ��ق �أو �أنها حتاول �أن تنت�صر
لر�ؤيته ��ا ع�ب�ر امل�صطل ��ح لتخل ��ق قانو ًن ��ا
يتحكم بال�صياغة الأدبية من دون �ضمانات
نظري ��ة ملدى �صالحي ��ة اال�شتغال القانوين
يف العمل الإجرائي� ..س�ؤال �صاحب العقل
النق ��دي يف كل مراحل ��ه الفكري ��ة ..ولع ��ل
ا�شكالية الإجابة عنه ت�شبه ا�شكالية البحث
عن �أ�صل الأدب ون�شوئه؛ وقد تقرتب هامة
الت�سا�ؤل الأدبي من هامة الت�سا�ؤل اللغوي
عن �أ�صل اللغة
وم ��ا قبل ال�س�ؤال عن الأدب هل يحق لنا �أن
نحدد امل�س�ؤول عن طرح الت�سا�ؤل واملخوّ ل
بالإجاب ��ة ؟ ف َمنْ ي�س�أل ؟ و َمنْ يجيب ؟ وهل
تن ��وع جم ��االت الأدب واجتاهات ��ه وتنوع
النظري ��ات والفل�سف ��ات املتناول ��ة ملفهومه
وماهيت ��ه وطبيعت ��ه وخ�صائ�ص ��ه ..ه ��ل
اقت�سم ��ت ووزع ��ت الت�س ��ا�ؤالت و�إجاباتها
ب�ي�ن ر�ؤاه ��ا املتع ��ددة ؟ وه ��ل كل فرقة تع ّد
نف�سها الناجية بالأدب ؟ ويف نظرة فاح�صة
لت�أري ��خ �أدبن ��ا ونق ��ده ال ��ذي ت�ش ��كل عل ��ى
وف ��ق ت�ص ��وّ رات خمتلف ��ة :ذوقي ��ة وعلمية
ومنطقي ��ة ...جند تع ��دد ال ��ر�ؤى املجتهدة

يتماث� � ُل ه ��ذا القان ��ون م ��ع فك ��رة الع ��وامل
املتوازي ��ة يف ميكاني ��ك الك ��م ،والتمث� � ُل
الروائ ��ي له ��ذه الفك ��رة ه ��و � ّأن احل ��دث
مواز
الروائ ��ي ميك � ُ�ن �أن يح�ص ��ل يف ع ��امل ٍ
لعاملن ��ا ب�صرف النظ ��ر عن م ��دى معقوليته
لن ��ا �أو �إ�ستع�صائه على �إمكانية التحقق يف
عاملن ��ا املادي ب�سب ��ب نق�ص الق ��درة التقنية
�أو لغرائبيته بالن�سب ��ة لكينونتنا الب�شرية.
وا�ض � ٌ�ح � ّأن مفهوم الع ��وامل املتوازية ميث ُل
�شحن فائ ��ق يف قدرته على الإرتقاء
عن�صر ٍ
بخيالن ��ا الب�ش ��ري لتج ��اوز ك ّل املح� �دّدات
الواقعي ��ة الت ��ي ن�ضعه ��ا �أم ��ام �إمكانياتن ��ا
الب�شري ��ة وتو�سيع �آف ��اق تعاملنا املادي يف
نط ��اق وجودنا امل ��ادي املحك ��وم مبحدّدات
طبيعية �أو متخيلة.
القان ��ون الثال ��ث( :قان ��ون االحتم ��االت
املتناق�ص ��ة) ومف ��اده � ّأن الت�شخي� ��ص
الروائي يق ّلل من االحتماالت املمكنة مل�آالت
ال�شخ�صيات الروائية
ّ
هنا تكون الرواية عند خ ��ط ال�شروع �أ�شبه
بولوجن ��ا عامل ًا �شبكي ًا  Networkedكثيف
التعقيد ،مثل ع ��امل غوغل مث ًال .يف اللحظة
الت ��ي ننق ��ر فيها على البح ��ث يف مو�ضوعة
حمدّدة نكون ق ��د غادرنا الف�ض ��اء الغوغلي
امل�شتب ��ك نحو ف�ضاء حم� �دّد تكون الروابط
الرقمي ��ة في ��ه – بالتبعي ��ة – �أق� � ّل تعقي ��د ًا
وا�شتباك ًا م ��ن الف�ضاء الغوغل ��ي العام عند
نقط ��ة ال�شروع ،وعندما نق�ص� � ُر البحث عن
تفا�صيل حمدّدة من تلك املو�ضوعة املختارة
�إمن ��ا نكون ق ��د ق ّل�صنا حج ��م ودرجة تعقيد
الإ�شتب ��اكات الثانوي ��ة .تفيد ه ��ذه املقاربة
الغوغلية يف تو�صي ��ف مايح�ص ُل عند ر�سم
ال�شخ�صي ��ات الروائي ��ة ،ويكم ��ن ج ��زء من
الرباع ��ة الروائي ��ة يف انتخ ��اب �شخ�صيات
يتف ��ق املتب ّق ��ي م ��ن روابطه ��ا الب�شري ��ة مع
�ش ��كل وطبيعة الت�شكيل ��ة العقلية والنف�سية
التي يريدها الروائي لتخدم عمله وتع ّززه.
القان ��ون الراب ��ع( :قان ��ون اخل�ب�رة و�/أو
االخالقيات) ،ومفاده � ّأن الرواية تعم ُل على
تعزي ��ز من�سوب اخل�ب�رة الب�شرية لدينا و/
�أو من�سوب الأخالقيات الب�شرية
ماال ��ذي ترج ��وه ك ّل رواي ��ة؟ �إنه ��ا تبتغ ��ي
الإرتق ��اء باخل�ب�رة الب�شري ��ة و�/أو تعزي ��ز
�أخالقياتنا الب�شري ��ة يف التعامل مع النا�س
والطبيع ��ة .اخل�ب�رة الب�شري ��ة هن ��ا تعن ��ي
حتدي ��د ًا ك ّل معرف ��ة جتعل الب�ش ��ر يعي�شون
حياة طيب ��ة (طبق� � ًا للموا�صف ��ات الفل�سفية
املعروفة) وبكيفية �سعت كثري من الفل�سفات
القدمية واجلديدة لتعزيزها� ،أو � ّأن اخلربة
الب�شري ��ة تعن ��ي حل ��و ًال �أف�ض ��ل ملع�ض�ل�ات
�إن�سانية وتقنية .والبد هنا من الإ�شارة �إىل
� ّأن الأخالقي ��ات � Ethicsش ��يء يتماي ��ز عن
الأخ�ل�اق  :Moralsالأخالقي ��ات هي �أقرب

�إىل �أعراف متفق عليها �أو مدوّ نات �سلوكية
ترتقي بنوعية احلياة االن�سانية.
الب�أ� ��س من الإ�شارة �أي�ض� � ًا �إىل � ّأن عن�ص َري
املتع ��ة واالبت ��كار اخلي ��ايل للرواي ��ة �إمن ��ا
يع� �دّان يف نهاي ��ة الأم ��ر �ضرب ًا م ��ن امل�سعى
اخلال�صي الذي تتو ّفر عليه كل رواية حتى
ل ��و تق ّنع ه ��ذا امل�سع ��ى يف �صيغ ��ة م�ضمرة
�أو يف ثيم ��ة �صغرية بد ًال م ��ن املو�ضوعات
الإن�سانية الوجودية الكربى ؛ وعليه ميكن
القول ،وطبق ًا ملوا�ضعات املنطق الأر�سطي،
� ّأن عن�ص� � َري املتع ��ة واخلي ��ال يف الرواي ��ة
يع� � ّززان �إمكاني ��ة الإرتق ��اء بنوعية احلياة
الب�شرية ،وبالتايل ف�إنهما ي�ساهمان يف �ش ّد
�أزر الأخالقيات الب�شرية.
القان ��ون اخلام� ��س( :قان ��ون الأنرتوبي ��ا
الروائي ��ة) ،وهو قان ��ون مت�ص ��ل بالقانون
الراب ��ع ون ��اجت ع ��ن مفاعيل ��ه ،ومف ��اده
� ّأن العم ��ل الروائ ��ي ي�ساه� � ُم يف تناق� ��ص
الأنرتوبيا املجتمعية
ل ّ
أو�ض ��ح �أو ًال املق�ص ��ود بالأنرتوبي ��ا
 Entropyالفيزيائي ��ة :الأنرتوبي ��ا
(ال�شوا� ��ش �أو الفو�ض ��ى �أو الت�شت ��ت يف
املكافئ العرب ��ي للمفردة) هي �إحدى املعامل
املمي ��زة للقان ��ون الث ��اين يف الدينامي ��كا
احلراري ��ة الذي لع ��ب دور ًا عظي ��م الأهمية
يف ت�أري ��خ العل ��م ،ومف ��اده � ّأن املنظوم ��ات
الطبيعي ��ة متي� � ُل �إىل زي ��ادة الفو�ض ��ى ل ��و
ُت ِركت حلالها من غري م�ؤثر خارجي.
الرواية ،ولأنها تعم� � ُل على تعزيز من�سوب
اخل�ب�رة الب�شري ��ة و� /أو االخالقي ��ات
الب�شري ��ة ،ف�إنه ��ا ت�ساه� � ُم يف تخفي� ��ض
منا�سي ��ب احل�ي�رة والت�شت ��ت واملتاه ��ات
الفكري ��ة غ�ي�ر املنتجة ،وبالت ��ايل هي تعمل
على تقلي ��ل من�سوب الأنرتوبي ��ا املجتمعية
الكلي ��ة وجعله ��ا ق ��ادرة عل ��ى العم ��ل اجلاد
ّ
واملنظ ��م واملوجّ ه نحو �أهداف كبرية ،وهو
الأم ��ر الذي تفتقده – للأ�سف – املجتمعات
الغائ�ص ��ة يف م�ستنقع ��ات التناحر الداخلي
وال�صراع املجتمعي.
اخلال�ص ��ة م ��ن ه ��ذه القوان�ي�ن الروائي ��ة:
الرواي ��ة منت � ٌ�ج ميث� � ُل �أح ��د املنج ��زات
احل�ضاري ��ة الرائع ��ة للإن�سان ،ول ��و تف ّكرنا
يف طبيع ��ة القوانني احلاكمة ل ��ك ّل الأعمال
الروائي ��ة فيمكننا حينئ ��ذ توظيف االعمال
الروائي ��ة احلقيقي ��ة يف الإرتق ��اء بنوعي ��ة
احلي ��اة الب�شري ��ة وتعزي ��ز ممكن ��ات الفعل
الفردي واملجتمع ��ي وجلم بع�ض من ّغ�صات
احلياة.
ثاني ًا� :صناعة ال�شخ�صية الروائية

تع ّززت قناعتي م ��ع �سنوات عملي الروائي
ب� �� ّأن ال�شخ�صي ��ة الروائي ��ة �شه ��دت دورة
ثالثي ��ة �شبيه ��ة باملنحى التط ��وري للحرفة

�ســـراب الأ�سـئــلـة
� أحمد الزبيدي

يف حتدي ��د ماهي ��ة الأدب ؛ فالفكر املنطقي
يح ��دده ب�أط ��ر لغوي ��ة مادي ��ة وبت�صورات
ا�ستقرائي ��ة تق ��وم على املهيم ��ن الأ�سلوبي
مب ��ا يخ ��دم التناظ ��ر اللغ ��وي م ��ع الن� ��ص
املقد�س املتج ��رد عن تلك املحددات اللغوية
والأ�سلوبي ��ة م ��ن دون نف ��ي للت�سرب ��ات
الروحية بني الن�صني ولك ��ن هذه الطاقات
الروحي ��ة ال �ش� ��أن له ��ا بالتحدي ��د العلم ��ي
وال تتدخ ��ل يف ت�أط�ي�ر الن ��وع ؛ وقد يكون
الأمر منطق ًّيا ما دامت غري خا�ضعة ل�سلطة
العق ��ل ..وهل يخ�ض ��ع الأدب _ �أ�صلاً _
ل�سلطته ؟
ولعل �أول ت�س ��ا�ؤل �أثارته النظرية النقدية
ن�صا
احلديث ��ة :ما الذي يجعل م ��ن ّ
ن�ص ما ًّ
�أدب ًي ��ا ؟ وم ��ن ث ��م ج ��اءت (الأدبي ��ة) لتقوم
عل ��ى درا�س ��ة العنا�ص ��ر الت ��ي جتع ��ل م ��ن
الأدب �أدبًا ومن هنا ف�إنها قامت على �أ�س�س
علمي ��ة ذات مرجعي ��ات فل�سفي ��ة ..فالأدبية
بو�صفه ��ا م�صطلحً ��ا ير ّده ��ا (�إيخنب ��اوم)
�إىل (ياكوب�س ��ن) باعتب ��اره �أول م ��ن نطق
ب ��ه ودعا �إلي ��ه ..فكانت خطاطت ��ه ال�شهرية
واح ��دة م ��ن �أب ��رز ت�صورات ��ه املعرفي ��ة
واللغوي ��ة ح ��ول مفه ��وم الأدب وماهيته..
ويرى النقاد �أن �أهم مدر�ستني ان�شغلتا يف
ه ��ذا املفهوم هما� ( :أ�صحاب النقد اجلديد)
و (ال�شكالني ��ون الرو�س) والف ��رق بينهما
ه ��و �أن املدر�س ��ة النقدي ��ة اجلدي ��دة قامت

على معايري مطلقة وعامة تخ�ص امل�صطلح
الأدب ��ي وظواه ��ره عل ��ى امل�ست ��وى الكلي
بينم ��ا توج ��ه ال�شكالني ��ون �إىل الن�سبي ��ة
حماول�ي�ن الإم�ساك بجوه ��ر النظرية ومن
ه ��ذا املنطل ��ق ن ��ادى ياكوب�س ��ن مبقولت ��ه
ال�شه�ي�رة� :إن مو�ض ��وع الدرا�س ��ة الأدبي ��ة
لي� ��س الأدب ككل ولك ��ن خ�صائ�صه الأدبية
مبعن ��ى ما ه ��ي ال�سمات الت ��ي �إذا توافرت
يف عم ��ل ما �أ�صبح �أدبا ؟ وعليه �أخذ مفهوم
الوج ��ود امل�ستقل للغة الأدبي ��ة يهيمن على
املناه ��ج النقدية الن�صية حت ��ى �شعر العقل
النق ��دي باختناق املفهوم الأدبي بالقوانني
اللغوي ��ة واملنطقي ��ة املتج ��ردة التي �صبت
علي ��ه لتنظ ��م حركت ��ه ونب�ض ��ه اجلم ��ايل
وحماولة قيا�سها بالآليات املنطقية فجاءت
الدرا�س ��ات الثقافي ��ة لي� ��س فق ��ط للك�ش ��ف
ع ��ن خفايا الن� ��ص الن�سقية ب ��ل لتنقذه من
االختناق اللغوي والهيمن ��ة العقلية ..وما
دام الأدب منبث ��ق من املوهبة ف�إن الت�سا�ؤل
غري املح ��دد يف الإجابة يبقى يطارد الأدب
م ��ن وادي عبق ��ر �إىل مرتفع ��ات الفل�سف ��ة
وناطح ��ات املفاهي ��م العقلي ��ة ..و�إذا كان
_ ح�س ��ب ت�صور �شوبنه ��اور _ (الوعظ
الأخالق ��ي �أ�سه ��ل من ت�أ�سي� ��س الأخالق)..
ف�إن االن�شغ ��ال النقدي يف تف�سري الظواهر
الأدبي ��ة ووع ��ظ الأدب ��اء �أ�سه ��ل بكثري من
اكت�شاف (حقيقة الأدب )

الروائي ��ة ذاته ��ا ،وميك ��ن ت�شخي� ��ص ه ��ذه
املتتابع ��ة الثالثي ��ة يف ت�شكيلة (الواقعي –
الت�أريخي – امليتافيزيقي).
تتخذ احلرفة الروائية عادة منط ًا ممّا ميكن
ت�سميته بالت�أري ��خ الفكري للكتابة الروائية
(على من ��ط الت�أريخ الطبيع ��ي للموجودات
الب�شري ��ة �أو الطبيعي ��ة) :يب ��د�أ الروائ ��ي
يف الع ��ادة حرفت ��ه م�ستعين� � ًا بواح ��د م ��ن
ال�شواخ�ص الواقعية املاثل ��ة �أمامه ،وغالب ًا
مايك ��ون ه ��ذا ال�شاخ� ��ص �إن�سان ��ا ميتل ��ك
الروائي خ�ب�رة يومية مع ��ه (الروائي ذاته
وعالقات ��ه اليومي ��ة املرتابط ��ة عل ��ى �سبيل
املث ��ال) .تب ��دو ه ��ذه ال�سرتاتيجي ��ة مقاربة
�آمنة مل ��ن يو ّد جتريب الكتاب ��ة الروائية يف
بدايات ��ه ؛ فالكاتب يخ�شى امل� ��آالت الالحقة
ل�شخ�صيات ��ه الروائي ��ة وماق ��د ينج ��م عنها
م ��ن تعقي ��دات غ�ي�ر حم�سوب ��ة العواق ��ب ؛
ل ��ذا فالتوجّ ��ه الآمن له ه ��و �إعتم ��ا ُد �سل�سلة
خمت�ب�رة من الت�شابكات اليومية (تكون يف
الغالب ُن َتف� � ًا من �سرية ذاتي ��ة �أو م�شهديات
حتتفظ به ��ا الذاك ��رة الب�صري ��ة للروائي).
الروائ ��ي يف هذا الطور م ��ن حرفته يخ�شى
االنغالقات غري املح�سوبة ،وتكون الرواية
لدي ��ه �أقرب �إىل طبخة يري ��د �ضبط مذاقاتها
ح�س ��ب الو�صف ��ات املكتوب ��ة .الروائ ��ي يف
ه ��ذا الطور كائن ه�ش رجراج ميي ُل العتماد
مواز
�سيا�سة (كل �شخ�صية روائية هي مثال ِ
ل�شخ�صي ��ة واقعية) ،وتل ��ك �سيا�سة التقابل
الواقع ��ي الت ��ي خربه ��ا جمي ��ع الروائي�ي�ن
 كم ��ا �أظ � ّ�ن  .-تن ��درجُ االعم ��ال الروائي ��ةالريادي ��ة امل�سم ��اة (الواقعي ��ة الطبيعية �أو
الت�صويرية) حتت ه ��ذه الطائفة ؛ بل حتى
� ّأن �شخ�صياته ��ا الروائي ��ة �صارت �أقرب �إىل
�أمثلة عاملية عن الب�ؤ�س االن�ساين �أو التنمّر
الب�شري (روايات ت�شارل�س ديكنز مث ًال) .
�ان م ��ن حرفت ��ه
يلج� ��أ الروائ ��ي يف ط ��ور ث � ٍ
الروائية �إىل اعتم ��اد ال�سرديات الت�أريخية
وتوظيفه ��ا يف �ش ��كل تخيي ��ل ت�أريخ ��ي،
ووا�ضح � ّأن هذه املقاربة تتيحُ له التف ّلت من
ٌ
�أ�س ��ر العالقات الإن�ساني ��ة ال�صارمة املتاحة
ل ��ه يف م�شهديات يومية .هن ��ا يبد�أ الروائي
يف تفعي ��ل املق ��درة الروائي ��ة وحماول ��ة
تخليق �شخ�صيات روائية متجاوزة لواقعه
املرئي.
املرحل ��ة الثالث ��ة يف التط ��ور الروائ ��ي
ه ��ي تخلي ��ق ال�شخ�صي ��ات امليتافيزيقي ��ة،
وبالت�أكي ��د ُتع ُّد ه ��ذه املرحلة �أك�ث�ر املراحل
م�شقة على الروائي لأنه ��ا بب�ساطة حماولة
احلف ��ر الروائ ��ي يف �أر� ��ض روائي ��ة غ�ي�ر
مم ّه ��دة� ،أو لنق ��ل ه ��ي حماول ��ة ا�صطن ��اع
�واز بعالق ��ات ب�شري ��ة م�ستج ��دة.
ع ��امل م � ٍ
�أرى � ّأن معظ ��م الكتاب ��ات الروائي ��ة عل ��ى
ال�صعي ��د العامل ��ي �ص ��ارت جت ��ارب ب�شري ��ة
غ�ي�ر خمت�ب�رة م�سبق� � ًا جت ��ري وقائعها يف
ع ��وامل ميتافيزيقية ،وم�سوغ ه ��ذا التوجه
ه ��و انفت ��اح الآف ��اق املتو ّقع ��ة للب�شرية يف
ال�سن ��وات القليل ��ة القادم ��ة عل ��ى �أمن ��اط
عي� ��ش جدي ��دة بالكام ��ل بفع ��ل م�ؤث ��رات
الث ��ورة التقني ��ة الرابع ��ة ومفاعي ��ل الذكاء
اال�صطناع ��ي املتعاظم ��ة .الرواية يف نهاية
املط ��اف لي�س ��ت �س ��وى جم� � ّ�س اختب ��اري
لتو�صي ��ف الو�ض ��ع الب�ش ��ري والعالق ��ات
احلاكمة ب�ي�ن الب�شر واملوجودات الطبيعية
و�ش ��كل االخالقي ��ات ال�سائ ��دة واملرتتب ��ة
عل ��ى �أمن ��اط التعامل ه ��ذه ؛ ومن هن ��ا ف� ّإن
ال�شخ�صي ��ات الروائي ��ة امليتافيزيقية تبدو
طبيعية للغاية يف هذا الف�ضاء الروائي.

�أمير من �أور
ك� ّأن ّ
احلظ �أدار ظهره لل�شاعر ،فهو من �أول �صفحة يف ديوانه الأول،
وحت ��ى الأخ�ي�ر ،مل ّ
تخ�ص الي�أ� ��س� ،أ�ضاف
يكف ع ��ن ترديد عب ��ارات ّ
�إليه ��ا م ��ن روح ال ّلغ ��ة املحكيّة �شيئا �ص ��ارت به واقع ّي ��ة �أكرث ،وهذه
�إرادة ح�س�ي�ن عبد اللطيف يف توكيد �شرح ب�ؤ� ��س بلده ،وقد �أدار �إله
ّ
احلظ له وجهه:
“اجله ��ود ،كلها ،باطلة ،تقريب ��ا | وابنة الندم”“ ،و�إن ما عرفته للتوّ
\ ه ��و عني ما عرفته �أم�س \ �أو ما �س�أعرف ��ه غدا”“ ،ال ي�سعف الوقت
\ ودائم ��ا ال ت�سن ��ح الفر� ��ص”�“ ،إن �أ�س ��اي �سيط ��ول كحب ��ل ال نهاية
ل ��ه”“ ،لي ��د االنتظار \ �أ�سلمتنا ي ��د االنتظ ��ار”  ...و�إىل غري ذلك من
ّ
ال�شواهد.
تك ّد� ��س ح ��زن ّ
ات ي� ُأ�سه يف جمموع ��ة �شعريّة
ال�شاع ��ر وت�ضاعف م� � ّر ٍ
كتبه ��ا ع ��ن رحيل �أخ� �ّ�ص �أ�صدقائ ��ه ،الفن ��ان �أحمد اجلا�س ��م ،و�سمّى
الدي ��وان با�سمه�“ :أمري من �أور” .ويرتف ��ع القنوط لدى القارئ �إىل
�أعلى مكان يف �سماء ّ
ال�شعر عندما ي�شاهد هذه ال ّلوحة:
اجل�ص �أو
“القم ��ر -عني اللي ��ل :-حياة جامدة \ مقلة بي�ضاء \ من
ّ
اجلري املنطفئ \ مل�سيح \ بال ب�ؤب�ؤ وال �أهداب”.
الق�صيدة مر�سوم ��ة ،وال�صفحة عبارة عن قما�شة كانفا�س ،والكلمات
خط ��وط و�أل ��وان ،كم ��ا �أن ال�شاع ��ر ال يق ��دم لن ��ا ت�سجي�ل�ا ت�صويريا
للواقع ،و�إمنا ي�ص ��ف جتربة فنية كان حا�ضرا عند �أدائها� .إنه يت�أمل
اللوح ��ة بعناية ،ون�سمع �صوت ��ه قائال�“ :شاكلة لوحت ��ك”� ،أي �أن ما
ر�سمته يوازي حزين يا �أيها الغائب ،قد ّ
ابي�ضت عني امل�سيح من فرط
ّ
حزنه ��ا ،ومن �شدّة الي�أ� ��س .ال ّتف�صيل يف الق�صي ��دة ،وخيار الت�شبيه
اجل�ص واجل�ي�ر املنطفئ يدلاّ ن على ّراح ��ة ّ
ال�شاعر وا�سرتخائه
ب�ي�ن
ّ
وه ��و يكتب ّ
ال�شعر ،وهذا مف�ص ��ل مه ّم يف هيكل الق�صيدة :فهو يقول
كالم ��ا عاديا للغاي ��ة ،وميتلك يف نف� ��س الوقت ال�س ّر ال ��ذي ي�صري به
ال�ّت�رّ اب ت�ب�را ،ويت�أكد لدينا ه ��ذا الك�شف يف �أكرث م ��ن مكان يف هذه
املجموعة ،و�إال كيف ت�صري �أ�سماء الأعالم �شعرا قا ّرا:
“وداع ��ا باري� ��س ،روما ،فيني�سي ��ا ،الفاتيكان \ النوت ��ردام ،مكتبة
�شك�سبري ،اللوك�سمبورغ \ املوالن روج \ املومنارت \ وداعا مريو \
بيكا�س ��و \ براك \ ليجيه \ ...اليزابيت وحيدة ،هناك \ كاظم جهاد،
وثاب ،فا�ضل”...
اليزابي ��ت هي �صديق ��ة ال�شاعر الأملانية اجلن�سي ��ة ،ومن ث ّم زوجته،
وذكرها هنا يخت�صر �صفح ��ات من �سرية الراحل ،فالأماكن املذكورة
و�شك�سبري وبيكا�سو وكاظم جهاد هم عائلة الفنان الأمري ،كذلك:
“جم ��ال ،نعي ��م ،عقيل علي ،حيدر ،حمم ��د ،رملة \ ،حم�سن اطيم�ش
– الر�سالة مل ت�صل –”
يكت�شف القارئ وظيفة �أخرى لل�شعر :التوا�صل مع الأموات ،حم�سن
اطيم� ��ش ناق ��د و�أكادمي � ّ�ي و�أب روح � ّ�ي لأدب ��اء وفنانني ج ��ا�ؤوا من
مدينت ��ه النا�صري ��ة قا�صدين العا�صم ��ة ،ونفهم من الن� �ّ�ص �أنه �أر�سل
م ��ن دار الآخ ��رة ر�سال ��ة �إىل الأم�ي�ر ّ
بالكف ع ��ن الكحول ال ��ذي ي�أكل
كب ��ده ،كذلك“ :اخلفاج ��ي ،الباقري ،الزيدي ،العا�ص ��ي ،احللي �أمري
\ ملتم ��ون ك�أ�صابع اليد ،حمت�ش ��دون كالظالل \ عند منعطف الفرات
\ يغن ��ون لأم�ي�ر �أور�( :أحبابنا يا عني) \ ع ��زاء يليق ب�أحد اخللاّ قني
حقا”.
ما مييّز ق�صائد ال ّرثاء يف ّ
ال�شعر العربي ،وحتى احلديث منه ،بع�ض
املبالغ ��ات واخل�شونة العاطفي ��ة التي ال ت�ست�سيغه ��ا جميع الأذواق،
وبلغ ��ت رق ��ة ال ّنغم ��ة التي يع ��زف �شاعرن ��ا به ��ا �شجون ��ه �أن �أ�سماء
الأع�ل�ام �صارت موج ��ودات �شعري ��ة ،الغائبون منه ��م واحلا�ضرون
على ال�سواء .ال يوجد يف الق�صيدة �صور �شعرية جريئة ،وال انزياح
لغويّ  ،وال تف ّك ٌر وج ��وديّ �أو �صو ّ
خا�ص
يف �أو ماديّ  ،هنالك �أ�سلوب ّ
يف ال ّرثاء ونظ ��رة خا�صة ،هنالك لغة عادية و�إيقاع حمموم يت�صاعد
مبهارة ،وين�سجم ،ويندمج ،ويتم ��ازج ...الإح�سا�س الفائق بالكلمة
جع ��ل �أ�سماء الأعالم تتح ��ول �إىل �أ�شياء �أو �صف ��ات �أو �أفعال :هنالك
طاقة تتد ّفق حتوّ ل الفقدان �إىل لقاء ،واملوت �إىل حياة؛ �إنه الإح�سا�س
بالوجود الب�شريّ املو ّزع بني الوجود والفناء ب�أملع معانيه...
الق�صيدة مر�سومة ،وال�صفحة عبارة
عن قما�شة كانفا�س ،والكلمات
خطوط و�ألوان ،كما �أن ال�شاعر ال
يقدم لنا ت�سجيال ت�صويريا للواقع،
و�إنما ي�صف تجربة فنية كان حا�ضرا
عند �أدائها.

����ش���ع���راء

�شعر� :أديب كمال الدين

علم َك �شيئ ًا!
ع ّلمني ِمن ِ
ّهبي،
كذّاب ًا َ
كان مِ ن الن ِ
ّوع الذ ّ
أ�سطوري،
ّوع ال
بل مِ ن الن ِ
ّ
نوع مل ُي َر مِ ن قبل
بل مِ ن ٍ
ومل ُي ْع َر ْف �أبد ًا مِ ن قبل!
حتّى � َّأن ال�شّ يطان ر�آه
وبكى ب َني يديه
َ
وقال ل ُه� :أرجوك،
علّمني مِ ن علمِ كَ �شيئ ًا!
َهجّ اء
ح َني بلغَ مِ ن ال ُعمرِ عِ تِ ّيا
ّا�س وهجائهم،
�شتم الن ِ
تَعِ َب مِ ن ِ
ف�أخ َذ يهجو َنف َْ�سه.

ُث َّم تذ ّك َر � َّأن ا ُ
حل َطيئة
أ�سطوري
قد �سب َق ُه �إىل هذا املجد ال
ّ
فهجا ا ُ
حل َطيئة
وحا َء ا ُ
حل َطيئة
َ
وطا َء ا ُ
حلطيئة.
ُث َّم زا َد وزا َد وزاد
َ
ُ
فهجا َّ
كل َمن ذك َر احلطيئة
كان الأم ُر ِ�س ّرا
حتّى لو َ
ال�سر!
�أو ما ي�شب ُه ِ ّ
�شاعر ُكحو ّ
يل
مات ال�شّ اع ُر ال ُكحو ُّيل �أخري ًا،
َ
مات �سعيد ًا ُمبتهج ًا
َ
يتيم �أُ ْعطِ َي حذا ًء جديد ًا.
مثل ٍ
نعم،

ال�س ْكرِ والنّ�شوة
مات وهو يف �أق�صى ِ
َ
حاالت ُّ
ُ
كان ي�ضحكُ
ويتمايل ويقهقه
حتّى �أنّه َ
وهو يط ُري ُمغادر ًا الأر�ض
ي�صح من ن�شوتهِ الكربى
ومل ُ
أبواب جهنّم!
� اّإل على � ِ
�ضفدع با�شو
ين ق�صيدته الوام�ضة
كتب با�شو اليابا ّ
َ
فدع الذي قف َز �إىل الربكةِ الهادئة.
عن ّ
ال�ض ِ
آالف ال�شّ عراء
فجا َء من بعدهِ � ُ
ليكتبوا ق�صائدهم الوام�ض َة كما َ
فعل با�شو.
كان الأجد ُر بهم
�أَما َ
�أن يقفزوا �إىل الربكة
َ
ال�ضفدع؟
ليكت�شفوا وم�ض َة احلياةِ كما فعل ّ
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ال�صديق
�صدرت عن دار املدى رواية الكاتبة االمريكية �سيغريد
نوني ��ز "ال�ص ��ديق" والت ��ي ف ��ازت ع ��ام  2018بجائزة
الكت ��اب الوطن ��ي للرواي ��ة .وق ��د و�ض ��عتها �ص ��حيفة
نيويورك تامي ��ز بقائمة الكتب الأك�ث�ر مبيعا .الرواية
ترجمها اىل العربية م�ص ��طفى نا�ص ��ر و�س ��هيل جنم..
الرواية جتيب على �س� ��ؤال وهو �س�ؤال تطرحه جميع
الفل�س ��فات :هل ت�س ��تحق احلي ��اة ان نعي�ش ��ها فعال؟..
الرواي ��ة تتح ��دث ع ��ن ال�ص ��داقة املفق ��ودة والعث ��ور
عليها ،و�إمكانية العثور على الأ�صدقاء يف �أماكن غري
متوقعة ،و�أحيا ًنا بني الكالب.

ماكرون ي�صفه ب�أنه "كنز وطني"

رح��ي��ل جن���م ال�����س��ي��ن��م��ا ال��ف��رن�����س��ي��ة ج����ان ب����ول ب��ل��م��ون��دو
متابعة املدى
ت ��ويف م�س ��اء االثن�ي�ن ع ��ن عم ��ر
 88عام ��ا ،املمث ��ل الفرن�س ��ي ج ��ان
ب ��ول بلمون ��دو ال ��ذي احت ��ل واجهة
جنومي ��ة ال�س ��ينما الفرن�س ��ية يف
ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرت
املا�ض ��ي .وكان ند ًا ومناف�س� � ًا لزميله
يف املهنة و�ص ��ديقه �أالن ديلون ،قبل
�أن يتقا�س ��ما بطول ��ة بع� ��ض الأف�ل�ام
امل�شرتكة.
�أح ��ب يف �ش ��بابه الريا�ض ��ة واختار
املالكم ��ة ،لكن ��ه تركه ��ا والتح ��ق
بالتمثي ��ل م�ؤدي ��ا �أدوار ًا �ص ��غرية
�إىل �أن وج ��د نف�س ��ه حت ��ت �إدارة
خم ��رج جماع ��ة ال�س ��ينما اجلدي ��دة
ج ��ان  -ل ��وك غ ��ودار يف فيل ��م "�آخر
ح

ول العا

لم

نف� ��س" ( .)1960بع ��د ذل ��ك الفيل ��م
وحتى �آخر ظهور �س ��ينمائي له �سنة
( 2008بفيل ��م عنوانه رج ��ل وكلبه)
ظه ��ر يف نح ��و  84فيلم� � ًا .وم ��ع �أنه
حق ��ق ثالث ��ة �أف�ل�ام �أخ ��رى للمخرج
غ ��ودار ،ف�إن ��ه ف�ض ��ل دوم� � ًا �أدوار
اخلف ��ة متنق�ل ً�ا م ��ا ب�ي�ن الكوميدي ��ا
"الوقاح ��ة بي�ض ��اء" والبولي�س ��ي
"من ��ادي الليل" واملغام ��رات و�أفالم
الغانغ�س�ت�ر واملغام ��رات .يف الع ��ام
 1970التق ��ى للمرة الأوىل مناف�س ��ه
الأول يف النجومي ��ة �أالن ديل ��ون.
وكان "بور�س ��الينو" اجلام ��ع ب�ي�ن
الكوميدي ��ا و�أفالم الع�ص ��ابات اللقاء
الأول بني �أعمال متكررة.
مل يكن ،باعرتافه ،ممث ًال و�سيم ًا .كان
يب ��دو كم ��ا ل ��و كان ذلك الرج ��ل الذي
ي�س ��تطيع بيع ��ك �س ��يارة قدمي ��ة
ب�سعر مرتفع و�أنت ت�ضحك .لكن
اجلمه ��ور �أحبه كما ه ��و .و�أكرث
ما �أحب يف م�سريته تلك الأدوار

الت ��ي باع ��دت بين ��ه وب�ي�ن الآخرين
الذين ف�ض ��لوا �شخ�ص ��يات مركبة �أو
مميزة بثقافتها �أو ب�أ�س ��اليب حياتها
املرفه ��ة� .أحبه اجلمه ��ور يف الأدوار
التي مال بلموندو �إليها يف الأ�سا�س،
وكان يعرف ذل ��ك ،ومل يرد �أن يخيب
معجبي ��ه .يف مقابلة م ��ع "نيويورك
تاميز" قبل �س ��نوات قال ب�ص ��راحة:
"�أف�ض ��ل �أدوار املغامرات على �أفالم

املثقفني".
يف �س ��نة  2001تعر� ��ض لأزمة قلبية
ح ��ادة ،وتوق ��ف ع ��ن العم ��ل لثماين
�س ��نوات قب ��ل الع ��ودة يف "رج ��ل
وكلب ��ه" .برحيل ��ه ت�س ��قط ورق ��ة
خريفية �أخرى من �ش ��جرة ال�س ��ينما
الفرن�سية الوارفة.
وق ��د اعلنت فرن�س ��ا انها �س ��تقيم يف
التا�س ��ع م ��ن �أيل ��ول تكرمي ��ا وطني ��ا

للممثل الراح ��ل جان-بول بلموندو
يف جمم ��ع "ليزانفاليد" يف باري�س،
وفق ما ك�شف ق�ص ��ر الإليزيه لوكالة
فران�س بر�س.
وال ت ��زال �أعم ��ال كث�ي�رة قدّمه ��ا
بلموندو حمف ��ورة يف ذاكرة حمبّي
ال�س ��ينما الفرن�س ��ية ،بينه ��ا دوره
ك�ش ��اب و�س ��يم يف "�أبو دو �سوفل"،
�أو م�ش ��اهده يف فيل ��م "لو غينيولو"

�سجن فيتنامي � 5سنوات لن�شره فايرو�س كورونا
حكم ��ت ال�س ��لطات الفيتنامي ��ة
عل ��ى مواط ��ن بال�س ��جن مل ��دة 5
�س ��نوات خلرقه قواعد احلجر
ال�ص ��حي ال�ص ��ارمة اخلا�ص ��ة
بفايرو� ��س كورونا امل�س ��تجد
وت�س ��ببه يف ن�ش ��ر الفايرو� ��س
ونقله للآخرين.
وذك ��رت وكال ��ة الأنب ��اء
الفيتنامي ��ة احلكومي ��ة
�أن املواط ��ن ال ��ذي
يدع ��ى ل ��و ف ��ان
ت ��ري ( 28عاما)
�أدي ��ن بـ"ن�ش ��ر
�أ مر ا � ��ض
معد ي ��ة

خطرية" يف حماكمة ا�س ��تمرت
ليوم واحد يف حمكمة ال�ش ��عب
يف مقاطع ��ة كا م ��او اجلنوبية.
وقال ��ت وكال ��ة الأنب ��اء �إن "فان

ت ��ري ع ��اد �إىل كا م ��او قادما من
مدينة هو ت�شي مينه� ،أكرب مدن
فيتن ��ام ،وخرق لوائ ��ح احلجر
ال�ص ��حي التي تق�ضي ب�ضرورة

الع ��زل الذاتي مل ��دة  21يوما".
و�أ�ض ��افت �أن "الرج ��ل �أ�ص ��اب
ثمانية �أ�ش ��خا�ص تويف �أحدهم
ب�س ��بب الفايرو� ��س بع ��د �ش ��هر
م ��ن الع�ل�اج" .وكان ��ت فيتن ��ام
واح ��دة م ��ن �أجن ��ح دول العامل
يف مكافحة فايرو� ��س كورونا،
وذلك بف�ضل �إجرائها اختبارات
جماعي ��ة وا�س ��عة النط ��اق،
وقيامه ��ا بتتب ��ع خمالط ��ي
امل�ص ��ابني والأ�ش ��خا�ص الذي ��ن
توا�ص ��لوا معه ��م ب�ش ��كل دقيق،
وفر�ض ��ها قي ��ودا م�ش ��ددة عل ��ى
حدوده ��ا ،وتطبيقه ��ا لقواع ��د
حجر �صحي �صارمة.

تقرير ي�ؤكد ..مارلني مونرو اغتيلت ب�سبب
"الأطباق الطائرة"
زعم كاتب بريطاين مثري للجدل� ،أن املمثلة الأمريكية
الراحل ��ة ،مارل�ي�ن مون ��رو ،اغتيل ��ت لأن الرئي� ��س
الأمريكي ال�سابق ،جون كينيدي� ،أطلعها على �أ�سرار
متعلق ��ة بالأج�س ��ام الطائ ��رة املجهول ��ة �أو م ��ا يعرف
بـ"الأطباق الطائرة".
وق ��ال الكات ��ب الربيط ��اين املهتم مبو�ض ��وع الأطباق
الطائ ��رة ،ني ��ك ريدف�ي�رن� ،إن مارل�ي�ن مون ��رو ج ��رى
اعتباره ��ا مبثاب ��ة تهديد للأمن القوم ��ي ،نظرا �إىل ما
كانت مطلعة عليه.
وتوفي ��ت مون ��رو �س ��نة  ،1962داخ ��ل بيته ��ا بوالية
كاليفورنيا ،ثم ك�ش ��فت التحقيقات فيما بعد �أنها لقيت
حتفها من جراء ت�سمم ،لكن عدة فر�ضيات ظلت حتوم

حول رحي ��ل النجم ��ة .ورجحت بع� ��ض الروايات �أن
تكون النجمة قد انتحرت لأنها عانت م�ش ��اكل نف�سية،
يف �س ��نوات العم ��ر الأخ�ي�رة ،لك ��ن كثريي ��ن رجحوا
تعر�ضها مل�ؤامرة.
و�أورد الكات ��ب الربيطاين الذي حتق ��ق كتبه مبيعات
كب�ي�رة� ،أن مون ��رو كان ��ت على عالقة بج ��ون كينيدي
و�أخيه روبرت ،وهذا الأمر هو الذي �أدى بها للموت.
و�أل ��ف ني ��ك ،كتابا حول الق�ض ��ية ،ف� ��أورد "�إذا نظرت
بعمق يف هذه الق�ص ��ة ،يبدو كما لو �أنها (�أي مونرو)
قد تعر�ض ��ت للقتل ب�شكل �ص ��ريح� ،أو �أنها دُفعت دفعا
�إىل حالة من االكتئاب والقلق والتعب ،حتى و�ص ��لت
�إىل درجة �أقدمت فيها على االنتحار".

رونالدو �سيمنع والدته من
م�شاهدة مباريات كرة القدم

ك�شف النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو �سبب منع والدته،
ماريا دولوري�س ،من احل�ضور للمدرجات مل�شاهدته.
حيث قالت �صحيفة "مريور" الربيطانية� ،إن قرار رونالدو جاء
ً
حفاظا على �صحة والدته ،التي عانت م�ؤخرا من عدة �أزمات
�أدخلتها امل�ست�شفى ،وحتى ال تت�أثر �سلبا ب�أي �شيء قد يحدث يف
املباريات �سوا ٌء من حيث النتيجة �أو �إ�صابته.
بينما ق��ال "بري�س مورغان" ال�صحفي ب�ـ "ديلي ميل" �إن
رونالدو قال له �إن والدته �أ�صبحت ع�صبية للغاية ،لذا مل يعد
م�سموحا لها مب�شاهدة املباريات.
و�أ�ضاف �أن رونالدو قال لوالدته مل يعد لدي �أب ،و�أنه ال يريد �أن
يفقد �أمه �أي�ضا ،لذلك منعها من م�شاهدة مبارياته.
و�أو�ضح �أن رونالدو� ،أح�ضر �أ�صدقاءه للجلو�س معها وهي
تذهب لل�سري حول املنزل ،و�أنها �سقطت مرتني يف امللعب ،لأنها
ع�صبية ،و�أنه يرى �أمه ركنا مهما يف الأ�سرة ،وهي كل ما ميلكه
اليوم.

 علي ح�سني

بلموندو وابو مازن
وم�صائب �أخرى
عرفت ال�سينما عرب تاريخها
الذي جتاوز القرن ب�سنوات،
الكثري من النجوم الذين ملأوا
ال�شا�شة �سحر ًا و�أناقة و�أفكار ًا،
من العبقري �شاريل �شابلن
�إىل �سبين�سر تري�سي يقدم لنا
عجوز همنغواي ي�صارع البحر
با�سم ًا راف�ض ًا اال�ست�سالم �إىل
الي�أ�س� ،إىل كريك دوغال�س يف
و�سبارتاكو�س كواحد من �أبرز
�أبطال الثورات الطبقية ،مرور ًا
بريت�شارد برتون يعلن احتجاجه
على املا�ضي ،ولن نن�سى عراب
ال�سينما مارلون براندو والو�سيم
�آﻻن ديلون ديلون ،وا�سماء كثرية
ملأت حياتنا بالبهجة  ،وكان منهم
جان بول بلموندو الذي رحل عن
عاملنا قبل يومني لتقرر فرن�سا
�أنها �ستقيم تكرمي ًا وطني ًا لنجمها
املحبوب  ،والذي و�صفه الرئي�س
الفرن�سي بالكنز الوطني .
�سيقول البع�ض يالك من كاتب
رعديد تن�سى �أننا يف بلد
تتحوّ ل حمافظاته كل يوم
بقدرة وكفاءة م�س�ؤوليها �إىل
حمافظات"فا�شلة" ،م�سموح
فيها �سرقة املال العام ،وتف�شي
الر�شوة واملح�سوبية ومعها
املخدرات "ال�صديقة" ،وممنوع
فيها �صوت االحتجاج لأنه رج�س
من عمل ال�شيطان! .و�أمتنى
عليكم �أن تعذروين فقد كنت
�أنوي الكتابة عن الت�ضحية
والإيثار الذي قدمه ال�سيد عادل
عبد املهدي وهو يواجه امل�ؤامرة
"الإمربيالية" مثلما �أخربنا عدد
من النواب يف �أحاديث بع�ضها
م�ضحك ومعظمها يدعو �إىل
الرثاء ،فالرجل اليوم غارق يف
البحث عن املت�آمرين ،فيما غالبية
النا�س ال تزال ت�ضرب �أخما�س ًا يف
�أ�سدا�س ومل تعد تعرف من قتل
�أكرث من  700متظاهر؟.
ملاذا ندعو النا�س �إىل االنتخاب؟
هل من �أجل املفا�ضلة بني عبد
احل�سني عبطان واخلبري الأمني
حممد الكربويل؟! ماذا حدث بعد
ت�سعة ع�شر عام ًا من ممار�سة
الدميقراطية يف بالد الرافدين؟
حدث � ّأن الع�شائر قررت �أن تفر�ض
�سلطتها بالقاذفات!
ال �أدري �أمل تتعب �أحزابنا
"املو ّقرة" من ال�شعارات والكلمات
املتقاطعة مثل الإ�صالح والتغيري؟
�أيها ال�سادة ا�سمحوا يل �أن
اقرتح عليكم اقرتاح ًا �ساذج ًا
ال تعقيد فيه وال �شعارات ،ملاذا
ال تن�سوا م�صطلحات ال�شفافية
والدميقراطية واال�ستحقاق
االنتخابي ،لن�ؤ�سِّ �س لدولة
ال مكان فيها لأحزاب طائفية
وم�ؤ�س�سات فا�شلة .
يا�سادة الق�ضية ال حتتاج �إىل
بيانات و�شعارات ومزايدات فقط
لو ترتكون �إدارة البالد لأنا�س
�أكفاء ي�ستطيعون �أن ير�سموا
الب�سمة والثقة على وجوه النا�س.
وال �إىل تهديد ووعيد .يحتاج
فقط �إىل �صدق يف مواجهة النف�س
ويف االعرتاف بالف�شل.
لذلك� ،أنا حزين لغياب جان
بول بلموندو �أكرث من حزين
على �إ�صرار البع�ض على
حرمان ال�شعب العراقي من
عبقرية �أحمد اجلبوري "�أبو
مازن" لأنني يف احلالة الأوىل
افتقدت ممث ًال � ّأخاذ ًا  ،كان عالمة
من عالمات بغداد  ،حني كنا
ن�صطف مل�شاهدة �صوره معلقة
على جدران �سينما غرناطة ،
التي حتولت بف�ضل " ال�شفافية
واال�صالح " اىل مكب للنفايات
� ،أما يف احلالة الثانية ف�إن
منوذج ابو مازن يثري الأ�سى
وال�ضحك .

فلكي��ون ه��واة يخيم��ون فـ��ي "�أور" مل�ش��اهدة النج��وم

 عمر ال�سراي
ال�ش ��اعر تم ��ت مناق�ش ��ة ر�س ��الة
ماج�س ��تير ع ��ن تجربت ��ه ال�ش ��عرية
تقدم بها الطالب عبد البا�سط �شكور
بعن ��وان "االنزي ��اح ف ��ي �ش ��عر عمر
ال�س ��راي" ويعد ال�س ��راي م ��ن ابرز
اال�سماء في الجيل ال�شعري العراقي
الجديد.
 محي الدين زنكنة
الكاتب الم�سرحي والروائي الراحل
اطلق ا�س ��مه عل ��ى ال ��دورة الجديدة
لمهرجان م�سرح البانتومايم الأول
التي �ستنطلق في مدينة ال�سليمانية
للفت ��رة م ��ن  22لغاي ��ة  25من �ش ��هر
ت�ش ��رين االول المقبل ،وتحت �شعار
"الب ��وح ال�ص ��امت يعم ��ق الخي ��ال
ويق ��رب الم�س ��افات وينق ��ي النف�س
الب�شرية".
المهرج ��ان �سيت�ض ��من عرو�ض� � ًا
م�س ��رحية ون ��دوة فكرية ح ��ول دور
التقني ��ات التكنولوجي ��ة ف ��ي تطور

التي ظه ��ر فيها معلق ��ا بطوافة كانت
حتل ��ق فوق �أج ��واء مدين ��ة البندقية
الإيطالية.
وو�صف الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماك ��رون ع�ب�ر "توي�ت�ر" جان-ب ��ول
بلمون ��دو ب�أن ��ه "كنز وطن ��ي" ،قائال
�إنه "�س ��يبقى �إىل الأبد "لو مانيفيك"
(الرائ ��ع) ،وه ��و ا�س ��م �أح ��د �أفالم ��ه
يف ال�س ��بعينيات .و�أ�ش ��اد الرئي� ��س
الفرن�س ��ي بذك ��رى "بط ��ل رائ ��ع
و�شخ�ص ��ية م�ألوف ��ة" ،قائ�ل�ا عنه �إنه
كان ب ��دون من ��ازع الأق ��رب �إىل قلب
اجلمهور "من بني مم ّثلينا الكبار".
وكان ماك ��رون منح بلموندو و�س ��ام
جوق ��ة ال�ش ��رف برتبة �ض ��ابط كبري
خالل مرا�سيم �أقيمت يف الإليزيه يف
ت�شرين الثاين .2019
ويف �أي ��ار  ،2017ك ّرم ��ه الرئي� ��س
ال�س ��ابق فرن�س ��وا هوالن ��د خ�ل�ال
الأ�س ��بوع الأخري من واليته بو�س ��ام
اال�ستحقاق الوطني.

العمود
الثامن

وتن ��وع ا�س ��اليب االداء في عرو�ض
البانتومايم.
� أكرم ال�شيخ مقلد
الكات ��ب والباح ��ث �ص ��در ل ��ه كت ��اب
بعنوان "ال�شيخ مهدي مقلد� ..سيرة
ودي ��وان" الكت ��اب ي�ض ��م مجموع ��ة
كتاب ��ات لل�ش ��يخ مه ��دي مقل ��د وعدد
كبي ��ر م ��ن ق�ص ��ائده الت ��ي تمي ��زت
بالوطنية والدفاع عن ال�ش ��عوب في
تحقيق ا�ستقاللها ،كما ي�ضم ذكريات
الراح ��ل ع ��ن بع� ��ض ال�شخ�ص ��يات
االدبية والفكرية.

يف موق ��ع �أور الق ��دمي بب�ل�اد م ��ا بني
النهرين ،يتوىل ع ��امل الفلك العراقي
اله ��اوي حممد م�س ��لم عقي ��ل تركيب
تل�سكوب ��ه بحر� ��ص ،قب ��ل ليل ��ة م ��ن
مراقبة �سماء جنوبي العراق.
ومي�ض ��ي عقي ��ل ،ع�ض ��و م ��ا ي�سم ��ى
"فري ��ق ق ��وات الفل ��ك" يف عم ��وم
الع ��راق ،وه ��و فري ��ق ه ��واة ،يوم ��ه
حيث يعمل يف قط ��اع النفط والغاز،
بينم ��ا مي�ض ��ي اللي ��ل وه ��و يتاب ��ع
الكواكب وحركة النجوم.
وت�أ�س�س ه ��ذا الفريق يف  2020على
الإنرتن ��ت ،عندم ��ا بد�أ ه ��واة فلك يف
الع ��راق من خلفي ��ات مهني ��ة خمتلفة
متام� � ًا يف التجم ��ع ع�ب�ر الف�ض ��اء
الإلك�ت�روين ،وتب ��ادل املعلوم ��ات
واملعرف ��ة بخ�صو� ��ص �أف�ض ��ل ط ��رق

الطقس

م�شاهدة النجوم.
وقال عقي ��ل ،وهو موظ ��ف يف قطاع
النف ��ط والغ ��از بالب�ص ��رة ،لتلفزيون
"روي�ت�رز"" :التجم ��ع بد�أ من خالل

في�س ��بوك ،و�أ�ص ��بحت لدينا فرق يف
كل املحافظ ��ات مم ��ن يتبن ��ون ه ��ذه
الهواي ��ة .وم ��ن بعده ��ا انطلقن ��ا �إىل
الواقع على الأر�ض".

واجتمع بع�ض �أع�ض ��اء ه ��ذا الفريق
ي ��وم اجلمع ��ة (� 3س ��بتمرب� /أيل ��ول)
يف موق ��ع �أور القدمي ،حي ��ث �أقاموا
خميم� � ًا قرب زق ��ورة �أور املقامة على
طراز هرم بالد ما بني النهرين.
وكان علماء الفل ��ك البابليون القدماء
يف ب�ل�اد م ��ا ب�ي�ن النهري ��ن القدمي ��ة
متقدمني على ع�ص ��رهم ،ي�ستخدمون
تقنيات هند�سية متطورة تعترب حتى
الآن �إجنازا بالن�س ��بة لعلماء �أوروبا
يف الع�صور الو�سطى.
وعن ذلك ،قال ع�ض ��و الفريق ح�س�ي�ن
�س ��نديح ،وه ��و �أ�س ��تاذ باجلامع ��ة،
"�أجدادنا القدماء هم من �أ�س�سوا هذا
الإرث ،وم�س�ؤوليتنا نحن �أن نحافظ
عليه ونع ّرف الأجيال الالحقة به".
ومتث ��ل م�ش ��اهدة النج ��وم هواي ��ة

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأربع ��اء) �أن درجات احلرارة تنخف�ض قليال عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف جميع مناطق البالد.

من ��ذ ال�ص ��غر حلي ��در حمم ��د ،وه ��و
بائ ��ع مع ��دات خا�ص ��ة بتكنولوجي ��ا
املعلوم ��ات يف بغداد .ويو�ض ��ح ذلك
قائ�ل ً�ا �إن ��ه يف مطل ��ع الت�س ��عينيات،
عندم ��ا كان �ص ��غري ًا و�أثن ��اء فر� ��ض
عقوب ��ات عل ��ى الع ��راق ،مل تك ��ن
الكهرب ��اء منتظم ��ة ،فكان ��ت �أُ�س ��رته
جتتم ��ع عل ��ى �س ��طح البي ��ت لي�ل ً�ا
ومت�ض ��ي الوق ��ت يف معرفة �أ�س ��ماء
الأب ��راج والكواك ��ب ،ومن هنا ن�ش� ��أ
حبه للفلك.
وتابع وهو يو�ض ��ح لأع�ضاء �آخرين
يف الفري ��ق �س ��بب اختي ��ار مث ��ل
ه ��ذا امل ��كان ملخيمه ��م "اخرتن ��ا هذه
املواقع الأثري ��ة بالتحديد لأنها كانت
ت�س ��تخدم �إب ��ان جمم ��ل احل�ض ��ارات
العراقي ��ة القدمي ��ة لر�ص ��د الأج ��رام

ال�سماوية".
وعم ��ا يتعل ��ق ب�أك�ث�ر م ��ا ير�ص ��دونه
يف الفل ��ك ،ق ��ال حي ��در حمم ��د "�أكرث
الأم ��ور �أو �أك�ث�ر الأجرام ال�س ��ماوية
التي ر�ص ��دناها هي ذراع جمرة درب
التبان ��ة ،حي ��ث ال ميكن ر�ص ��دها من
داخ ��ل امل ��دن �أو قريب� � ًا منه ��ا ،وكذلك
زخات ال�ش ��هب مبا يقارب � 60إىل 80
زخة �شهب يف ال�ساعة".
وع ��ن �إح�سا�س ��ها �أو انطباعه ��ا بع ��د
م�ش ��اهدة ظواهر فلكية لأول مرة يف
حياتها ،قالت �ش ��كران ح�سون ،وهي
فلكية هاوية وطالبة عمرها  16عام ًا،
"�ش ��عرت بالده�ش ��ة ،وهذه �أول مرة
�أرى ال�سماء بهذا ال�شكل .هي جتربة
جتعل الإن�سان ي�شعر بعظمة الكون،
وتدفعه للتعمق والبحث �أكرث".
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